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Dialogmøde onsdag den 1. november 2017 mellem 

Ledøje-Smørum Almennyttige Boligselskab v/DAB og 
Egedal Kommune 

 

Deltagere: Fra Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab: 

Bestyrelsesformand Bo Skat Andersen 

Bestyrelseskonsulent Rikke Stisager, DAB 

Afdelingschef Anders Holmgren, DAB 

 

Fra Egedal Kommune: 

Afdelingsleder Stine Stuhr Jakobsen 

Sagsbehandler Tina Lykke Hansen 

 

Kommunens rådgiver: 

SPJ Rådgivning v/ Søren Peter Jensen 

  

1. Gennemgang af dokumentationspakken 

Styringsrapporten viser overordnet en meget veldrevet boligorganisation og 

afdelinger. Boligorganisationen vurderes også i år at have en høj grad af 

tilfredsstillende resultater. Samdriften mellem afdelingerne fungerer fint.  

Dispositionsfonden er stadig høj pr. lejemål og arbejdskapitalen er på et 

passende niveau i forhold til benchmark. Det forhøjede administrations-

bidraget er udtryk for, at der er tale om et 15 måneders regnskab. 

 

Egedal Kommune godkendte regnskabet. 

 

2. Målsætninger for boligorganisationen 

Der vil løbende ske renoveringer. Tilstandsrapporten fra Kærhavegård har 

vist, at der skal udskiftes vinduer, trapper, gavle mm. Køkkenerne bliver 

skiftet ved fraflytning efter behov. Der arbejdes med energivenlige løsninger. 

Det er besluttet at bruge E-syn, man afventer selskabet i Ølstykke. På grund 

af indbrud, har det været nødvendigt at købe nye maskiner.  

Der er i 2017 foretaget en evaluering af bestyrelsesarbejdet ved hjælp af et 

selvevalueringsskema. Det gav ikke anledning til ændringer i den nuværende 

ledelsesform. Der evalueres hvert 2. år. 

 

3. Indkomne spørgsmål 

Der var indsendt 2 spørgsmål: 

Pasning af rabatter: Der er ikke enighed om, hvem der skal slå græsset. Bo 

Skat Andersen prøver at fremskaffe en gammel aftale inkl. opmåling, som er 

indgået med den tidligere Ledøje-Smørum Kommune. Egedal Kommune 

eftersøger om der er en sag i arkivet.  
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Anvisning af flygtninge til ældre og ungdomsboliger: Stine Stuhr 

Jakobsen forklarede om reglerne for anvisning, og foreslog, at det kunne blive 

et af emnerne til fællesdialogmødet i foråret 2018. 

 

4. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 


