
 

Styringsdialogmøde 29. oktober 2021 mellem Slagelse Boligselskab (SB) og 

Slagelse Kommune 

 

Mødt fra Slagelse Boligselskab: 

Direktør Arne Juul 

Administrationschef Mette B. Petersen 

 

Mødt fra Slagelse Kommune: 

Seniorkonsulent Susanne Onstrup 

Sekretariatsleder Mette Bjarnt 

Jurist Sabine Idel 

 

 

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

selskabet har indberettet. 

 

Der blev spurgt ind til udlejningssituationen, hvor SB oplyste, at udlejningen er stabil. Når det 

gælder ungdomsboliger og ældreboliger er fraflytningsprocenten høj, hvilket der ikke er noget 

usædvanligt i.  

 

SBs afdelingsanalyse viser, at boligselskabet er meget robust i forhold til fremtidssikring. SBs 

udarbejder 30 årige vedligeholdelsesplaner, hvilket gør, at boligselskabet løbende kan se ind i, 

hvilke vedligeholdelsesarbejder, der skal laves.  

 

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. SB oplyste, at den granskningsrapport, som der 

bliver lavet vil forelægge til næste års styringsdialog.  

 

Minihelhedsplanerne i afd. 2 og 25 er afsluttet. I 2022 vil afd. 17 - Sct. Mikkelsgade gennemgå en 

minihelhedsplan. Derudover kan der komme små låneoptagelsessager. Hovedformålet for 

boligselskabet er, at blive klar til 2023, hvor selskabet strategisk har planlagt, at der skal arbejdes 

med energioptimering. 

 

Der blev spurgt ind til igangværende byggeprojekter. SB oplyste, at lokalplanen er på vej vedr. 

seniorboligerne i Dalmose. Lokalplanen for projekt Teglkuberne forventes fremlagt i 2022. Der er 

første spadestik til seniorboligerne i Slots Bjergby i november 2021. Byggeregnskabet for 

Nordlunden og Kløvertårnet vil blive fremsendt til Slagelse Kommune i 2022. Derudover er 

brandsikringen på plejecentrene Smedegade og Kirke Stillinge afsluttet.   

 

Der blev spurgt ind til regnskabet. Revisionen havde bemærket, at der manglede nogle tillæg til 

nogle ansættelseskontrakter. Dette er der taget hånd om. Derudover gav serviceafdelingen 

underskud, hvilket i sammenhæng med opsigelser og pensionering har gjort, at den er blevet 

nedlagt. Andre afdelinger gav overskud, hvilket der er redegjort for i boligselskabets beretning.   

 



SB kommenterede derudover på effektiviseringstallene i styringsrapporten, hvilket gav et billede af, 

hvorfor afdelingerne er røde, gule og grønne.   

 

Til sidst blev der spurgt ind til beboerdemokratiet. SB oplyste, at der ikke havde været de store 

udsving i interessen for beboerdemokratiet. SB vil gerne understøtte afdelingsbestyrelserne, med 

nogle økonomiske midler, hvis de vil lave nogle arrangementer. Det vigtigste er, at det er 

afdelingsbestyrelserne selv, som skal drive projekterne. SB oplyste, at selskabet har 3 mio. kr. til 

bæredygtigheds tiltag, som afdelingsbestyrelserne kan søge om.   

 

Regnskabet for 2020 blev taget til efterretning.  

 

 


