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Mødt fra BoligKorsør (BK): 

Direktør Uffe Kjær 

Økonomi- og udlejningschef Morten Folsø Nielsen 

Formand Ebbe Ahlgren 

Næstformand Anders Nielsen 

 

Mødt fra Slagelse Kommune: 

Seniorkonsulent Susanne Onstrup 

Sekretariatsleder Mette Bjarnt 

Jurist Sabine Idel 

 

 

Styringsdialogen tager afsæt i boligselskabets regnskab for 2020 samt den styringsrapport, som 

selskabet har indberettet. 

 

Der blev spurgt ind til udlejningssituationen i afdelingerne. BK oplyste, at der har været færre 

udlejninger i 2020, grundet der er blevet holdt nogle boliger tilbage til genhusning. Ellers er 

udlejningssituationen stabil.     

 

BK oplyste, at der de seneste år har været arbejdet med fremtidssikring af omkring 50 % af 

boligerne i selskabet og nedrevet 10 %. Skema A til helhedsplanen i afd. 35 – udviklingsplanen, 

Motalavej, vil blive fremsendt til Slagelse Kommune i 3. kvartal 2022. Skema A til 

seniorbofællesskabet i Korsør Bypark vil blive fremsendt til Slagelse Kommune i 2022. Derudover 

kan der evt. komme en sag i 2022 vedr. sprinkleranlæg til ældreboligerne på Motalavej.  

 

Der blev spurgt ind til opfølgning på byggeprojekter mm. BK oplyste, at der afventes endeligt 

regnskab for helhedsplanen i afd. 21, og helhedsplanen i afd. 3 – Møllevangen er i fuld gang.   

 

Landsbyggefonden har igangsat ekstern granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner for alle 

almene boligafdelinger. En ekstern gransker skal hver 5. år vurdere om vedligeholdelses- og 

fornyelsesplanen er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter. Den eksterne granskning skal 

første gang være foretaget inden 1. januar 2022. 

 

Der blev spurgt ind til selskabets regnskab. Det ses, at henlæggelserne har været stigende. BK vil 

fortsat bestræbe sig på 0 % eller små huslejestigninger og styrkelse af henlæggelserne. BK vil også 

udarbejde 4 årige fremskrivningsplaner, så effektiviseringsmarkeringerne bliver bedre pr. afdeling.  

 

BK gjorde Slagelse Kommune opmærksom på, at dagcentret i Teglværksparken officielt tilhørte 

Slagelse Kommune fra den 1. august 2019. Henlæggelser har drevet afdelingen siden. BK og 

Slagelse Kommune skal fastlægge nogle driftsaftaler.  

 



Der blev spurgt ind til BKs beboerdemokrati. BK oplyste, at der er afdelingsbestyrelser i alle 

afdelinger samt alle afdelingsbestyrelsesmøderne var blevet afviklet.  

 

BK oplyste, at afviklingen af digitale afstemninger er kommet mere frem. Der er dog ikke digitale 

afstemninger om budget og personvalg.   

 

BK ønskede ved styringsdialogen at tale om deres arbejde med nultolerance. Pt. er lovændringen af 

almenlejeloven, almenboligloven og retsplejeloven i høring. Hvis lovændringen vedtages, kan lejere 

allerede udsættes, hvis der falder en straffedom i byretten. BK oplever, at arbejdet med 

nultolerance har været medvirkende til, at der er ro på Motalavej.  

 

Derudover ønskede BK at gøre opmærksom på, at der opleves større uro, når Slagelse Kommune 

boliganviser til områder, der ikke er vant til at få boliganvisninger. BK efterspørger en form for 

hjælp f.eks. en social medarbejder til de familier, som kan være uroskabende. Mette Bjarnt vil tage 

dette videre til de rette folk.  

 

Regnskabet for 2020 blev taget til efterretning. 

 

 


