
 

Styringsdialogmøde 9 december 2021 mellem Skælskør Boligselskab og 
Slagelse Kommune  
 

Mødt fra Skælskør Boligselskab: 

Teamchef fra DAB Josefine Esrup 

Formand Birthe Pedersen 

Næstformand Matilde Herget 

 

 

Mødt fra Slagelse Kommune: 

Seniorkonsulent Susanne Onstrup, Finans Betaling og Revision 

Jurist Sabine Idel, Ledelsessekretariatet 

 

 

Styringsdialogen tager afsæt I boligselskabets regnskab for 2020/2021 samt den styringsrapport, 

som selskabet har indberettet.  

 

Der blev spurgt ind til udlejningssituationen i afdelingerne samt fremtidssikringen af afdelingerne. 

Skælskør Boligselskab oplyste, at udlejningen er stabil, og de fleste fraflytninger skyldes primært 

dødsfald eller flytning til plejehjem. Boligselskabet oplyste endvidere, at en stor del af tilflytterne 

kommer fra andre kommuner end Slagelse. 82% af borgerne på ventelisten til Skælskør 

Boligselskab er borgere, der ikke bor i Slagelse Kommune. Borgere fra Næstved Kommune er den 

største andel af aktive søgende på ventelisten. Den største gruppe af aktivt søgende på ventelisten 

er de 20-30 årige borgere.   

 

I forhold til fremtidssikringen af afdelingerne er helhedsplanen i afd. 6 – Præstevangen afsluttet. 

Skema A for helhedsplanen i afd. 9 ligger lige nu til godkendelse hos Landsbyggefonden og vil blive 

fremsendt til kommunal godkendelse i foråret 2022.   

 

I afd. 29. ligges der op til en mini-helhedsplan, da standard i husene skal være ens. Det omhandler 

nye vinduer, døre, el-arbejde og klimaskærm. Projektet har været godkendt før, men der er sket 

ændringer i projektet. Der vil være en huslejestigning på 22 %, som primært skyldes 

håndværkerpriserne. Det vil være en stigning på imellem 900-1200 kr. pr. måned. Afdelingens 

beboere skal godkende projektet.   

 

Skælskør Boligselskab oplyste derudover, at der i den daglige drift kigges på alternative 

varmekilder. Dette har resulteret i, at 10 boliger i Rude har fået luft til vand.  

 

Skælskør Boligselskab ønskede ved mødet at tale om Rådmandshaven og brandsikkerhed. 

Rådmandshaven ældreboliger har fået et påbud fra kommunen om at brandsikkerheden ikke er 

opdateret. Det vil koste ca. 5 mio. kr. at få udbedret sikkerheden. Kommunen oplyste, at 

udfordringen mht. brandsikkerhed i de andre boligselskaber er løst ved en lånoptagelse. Skælskør 

Boligselskab mener, at boligselskabet og kommunen i fællesskab skal løse udfordringen, da det er 

kommunen, som har anvist for dårlige beboere, der ikke ved egen hjælp kan komme ud af 

bygningen i tilfælde af brand. Boligselskabet mener derfor, at kommunen ikke har efterlevet den 

anvisningsaftale, som der er indgået mellem boligselskabet og kommunen. Skælskør Boligselskab 



efterspurgte i den forbindelse kontakt til, hvem i kommunen, der skal tage stilling til situationen. 

Det blev aftalt, at kommunen internt finder frem til de relevante parter og giver besked til 

boligselskabet.  

 

Skælskør Boligselskab oplyste, at de er meget interesseret i at nybygge familieboliger. Håbet er at 

bygge i nærheden af nogle af deres eksisterende afdelinger. I februar 2021 ytrede Skælskør 

Boligselskab ønske om til kommunen, at de var interesserede i en del af en kommunal grund på 

Ladebovej. Grunden grænser op til Parkvænget og Park Allé. Grunden var i spil til beplantning af 

skov. Økonomiudvalget vedtog, at der skulle plantes skov, og at der skulle fremlægges en særskilt 

sag om boligbebyggelse på området.   

Skælskør Boligselskab opfordres selv til at følge op på sagen, da sagen fra februar 2021 er 

tilhørende kommunens teknik og miljø afdeling.  

 

Skælskør Boligselskab ønsker stadig, at der er fokus på, at kommunen har medarbejdere i 

Skælskør. Dette for at modvirke ballade på det sociale område. Skælskør Boligselskabet har selv 

stor glæde af og hjælp af deres boligsociale medarbejder. Skælskør Boligselskab oplyste, at KFUM’s 

Sociale Arbejde har igangsat et projekt ved navn Social Driveout drevet af midler fra tre af 

Socialstyrelsens hjælpepakker. Denne mobile hjælpe-indsats bringer nærvær og fællesskab ud til 

mennesker på kanten af samfundet og på kanten af fællesskaber. Skælskør Boligselskab har været i 

kontakt med projektet og har et ønske om, at det kunne blive et permanent kommunalt støttet 

tilbud.   

 

Der blev spurgt ind til selskabets regnskab. Heri er beskrevet, at der ikke er henlagt nok midler i 

afd. 9. Dette bliver der taget hånd om med det kommende vedligeholdelsesarbejde i samarbejde 

med Landsbyggefonden.   

 

Derudover gjorde Slagelse Kommune (ligesom Skælskør Boligselskabs revision) opmærksom på, at 

den besluttede forretningsgang vedrørende rådighedsbeholdninger og Mastercard skal efterleves. 

Skælskør Boligselskab oplyste, at det pågældende Mastercard muligvis bliver inddraget, da 

arbejdsgangen vedr. aktivitetspenge er lavet om.  

 

Slagelse Kommune spurgte ind til beboerdemokratiet. Skælskør Boligselskab oplyste, at afd. 1 og 8 

har fået en fælles bestyrelse. Jernbanevej har fået en helt ny bestyrelse, og de afdelinger, som ikke 

har bestyrelser har fået tilkoblet en repræsentant fra selskabsbestyrelsen. Der er udarbejdet et 

årshjul, hvor der er 2 årlige dialogmøder mellem afdelingsbestyrelserne og selskabsbestyrelsen. 

Umiddelbart har beboerne det godt med hinanden. Der er nogle beboere, som af eget initiativ 

arrangerer fællesspisninger. Dog er Parkvejshuset og dets aktiviteter nedlukket til midt januar 2022 

pga. risiko for corona smitte.  

 

Til slut orienterede Slagelse Kommune om, at der sker borgmesterskifte i januar 2022. 

 

Skælskør Boligselskab efterspurgte en indgang i kommunen. DAB (der er administrator) har oplevet 

nogle kommune har en indgang, når det omhandler almene boliger. Slagelse Kommune kunne 

desværre ikke på nuværende tidspunkt efterkomme ønsket men oplyste, at der bl.a. er en ad-hoc 

arbejdsgruppe, der går på tværs af kommunen, når det drejer sig om nybyggeri. Der er forskellige 

fagligheder og afdelinger i kommunen involveret.  

 

Regnskabet for 2020/2021 blev taget til efterretning 

 


