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Dagsorden 

1. Opfølgning på sidste års mål og aftaler 

Landsbyggefonden har i forbindelse med fondens regnskabsgennemgang af AAB i 2018 (samt 

tidligere år) oplyst, at der i forbindelse med ustøttede renoveringer ikke må ske 

mellemfinansiering/lån mellem afdelingerne, medmindre dispositionsfonden eller bankgaranti e.l. 

stilles som sikkerhed for likviditeten. For at få bragt forholdet i orden skal alle sager gennemgås, 

og der skal optages nødvendige kreditforenings- og/eller banklån til finansieringen. Det blev på 

styringsdialogmødet i 2019 aftalt at Bovia med henblik på at opnå kommunens godkendelse til 

låneoptagelserne puljer sagerne og fremsender disse til kommunens godkendelse. 

 

Dette er ikke sket endnu, men der arbejdes fortsat på sagen hos Bovia. 

 

 

2. Status på boligselskabet siden sidst – eventuelle overvejelser, tiltag, dispositionsfond, 

arbejdskapital mv. 

Bovia gav indledningsvis en status på boligselskaberne og administrationsselskabet siden sidst. 

De regnskabsmæssige nøgletal blev gennemgået og drøftet, herunder administrationsbidraget, 

dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og egenkapital mv.  

 

AAB´s dispositionsfond udgør ultimo 2019 ca. 73,4 mio. kr., hvoraf ca. 65,5 mio. kr. er bunden til 

indestående i Landsbyggefonden i form af egen trækningsret (ca. 56 mio. kr.), og sikring af udlån 

til afdelingerne (ca. 9,6 mio. kr.). 

 

Bovia oplyste, at der løbende planlægges for og lægges beslag på disponeringen af 

dispositionsfonden til afdelinger, der har behov for det.  

 

I forhold til særligt AAB blev det oplyst, at dispositionsfonden fortsat er under pres grundet den 

finansieringsmodel, som Landsbyggefonden praktiserer ved støttede renoveringsprojekter. 

https://www.kolding.dk/


 

 

 

— 

Side 2 

Finansieringsmodellen medfører at såfremt der indestår disponible midler i dispositionsfonden ud 

over helt nødvendige midler til at dække dispositionsfondens andel af afdelingernes udgifter til 

uforholdsmæssigt store tab på fraflytninger og tomgang, så skal disse midler medgå til 

finansieringen af støttede renoveringssager i større omfang end tidligere. Herudover dækker 

finansieringsskitserne ofte over at afdelingerne fritages for fremadrettet at indbetale til 

boligorganisationens dispositionsfond ved udamortiserede lån. Samlet set medføre ovenstående 

større udgifter for dispositionsfonden og et mindre fremtidigt indtægtsgrundlag.  

 

 

3. Status for afdelingerne siden sidst, herunder fx 

a. Udlejning/tomgang 

b. Beboersammensætning 

c. Bosætning, hvor er det ”folk” vil bo og til hvilken pris 

d. Øvrige forhold 

Punktet blev drøftet.   

 

Generelt har afdelingerne ikke tilstrækkelig opsparing til at kunne dække udgifterne til den 

planlagte vedligeholdelse på sigt, og der er særligt fokus på at øge henlæggelserne i 

afdelingerne. Nye regler gør at vedligeholdelsesplanerne fremadrettet vil blive underlagt ekstern 

granskning.  

 

Udlejningen går generelt fint – dog opleves det mindre tomgang i afd. 21, Skovparken, hvilket skal 

ses i sammenhæng med at afdelingen er på regeringens ghettoliste og derfor skal gøre brug af 

særlige udlejningsredskaber mv. Ligeledes er der udfordringer med tomgang i afd. 49, som har 

behov for en større renovering.   

 

I forhold til afdelingernes effektivitetstal har man hos Bovia svært ved at gennemskue 

hvorfor/hvornår en afdeling markeres med henholdsvis grøn, gul eller rød. Effektivitetstallene for 

de enkelte afdelinger konflikter i visse tilfælde med Bovia´s opfattelse og kendskab til 

afdelingerne.  

 

 

4. Beboerdemokratiet – eksempelvis muligheder for rekruttering, fremmøde, generel 

opbakning og engagement. 

Punktet blev drøftet.  

Bovia oplyste at der arbejdes på hvordan man sikrer beboerdemokratiets udvikling. 

 

 

5. Boligsociale tiltag - udviklingsplanen for Skovparken 

a. Status 

b. Udfordringer 

Punktet blev drøftet.  

Der er en ny boligsociale helhedsplan på vej, som kommer til at dækker perioden 2022-2026. 

Bovia anførte at planen kompliceres af, at man ikke på nuværende tidspunkt ved hvor 
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genhusningen kommer til at ske i forbindelse med gennemførelsen af udviklingsplanerne for 

ghettoområderne i Skovparken/Skovvejen og Munkebo, og hvordan lejerene i øvrigt vil flytte 

rundt. Genhusningen blev drøftet på UUB-mødet (Udvalget for Udfordrede Boligområdet) den 22. 

oktober 2020. Bovia anførte, at der er mange ubekendte og at genhusningsopgaven bliver en 

udfordring, som kræver tæt samarbejde med kommunen.  

 

 

6. Fremtidsvisioner og mål for selskabet, herunder 

a. Nybyggerier 

b. Renoveringer – eventuelle kommende kapitaltilførselssager  

Bovia har på vegne af hovedsageligt AAB gang i mange nybyggeriprojekter og 

renoveringsprojekter. En del af projekterne er under opførelse og andre er i planlægnings- og 

projekteringsfasen. Der blev på mødet orienteret om status på flere af projekterne.  

 

 

7. Aftale om særlige udlejningsregler  

- fortrinsret for pendlere – status på ordningen? 

- særlige udlejningsregler i Skovparken (fleksibel og kombineret udlejning) – status? 

AAB har godkendt en forlængelse af ”pendleraftalen” og har fremsendt tilrettet og underskrevet 

aftale til kommunen.  

 

Der har den 27. august 2020 været behandlet et punkt på Udvalget for Udfordrede Boligområder 

vedr. status for styringsredskaberne. På baggrund at tilbagemeldinger fra boligorganisationerne 

gjorde udvalget på mødet foreløbig status efter ca. 1,5 år med obligatorisk fleksibel udlejning og 

ca. 1 år med kombineret udlejning i kommunens ghettoområder. AAB har i perioden givet 

fortrinsret til ca. 27 personer gennem obligatorisk fleksibel udlejning, og der er blevet afvist 3 

ansøgere med henvisning til de kombinerede udlejningsregler. 

 

 

8. Eventuelt 

Intet at bemærke 

 

 

9. Indgåede aftaler 

Landsbyggefonden har i forbindelse med fondens regnskabsgennemgang af AAB i 2018 (samt 

tidligere år) oplyst, at der i forbindelse med ustøttede renoveringer ikke må ske 

mellemfinansiering/lån mellem afdelingerne, medmindre dispositionsfonden eller bankgaranti e.l. 

stilles som sikkerhed for likviditeten. For at få bragt forholdet i orden skal alle sager gennemgås, 

og der skal optages nødvendige kreditforenings- og/eller banklån til finansieringen. Det blev på 

styringsdialogmødet i 2019 aftalt at Bovia med henblik på at opnå kommunens godkendelse til 

låneoptagelserne puljer sagerne og fremsender disse til kommunens godkendelse. 

 

Dette er ikke sket endnu, men der arbejdes fortsat på sagen hos Bovia. 
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10. Evaluering af mødet 

Der var en god og konstruktiv dialog på mødet. 

 

 


