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Referat
1. Velkommen og kort gennemgang af dagsorden, herunder evt. tilføjelser

Ingen tilføjelser

2. Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab og dialog om evt. 
opmærksomhedspunkter
Revisor tager forbehold for fortsat drift af afdelingerne Høje Tøpholm og Degnebakken. 
Dette vil stå på indtil de forudsatte helhedsplaner for afdelingerne er gennemført. Begge 
afdeling følger den planlagte proces for helhedsplanerne, hvorfor driftsforholdene for begge 
afdelinger fortsat forventes at kunne normaliseres. Revisors forbehold giver derfor ikke 
anledning til yderligere kommentarer.

Ubetalt leje og store udgifter- og tab ved fraflytning er skyld i dårlig økonomi i nogle af 
boligselskabet afdelinger. 

Regnskaberne giver herudover ikke anledning til yderligere kommentarer.

3. Gennemgang af dokumentationspakke for hver af afdelingerne samt dialog om 
opmærksomhedspunkter

Styringsrapport
 Beboerdemokratiet: Der er udfordringer i flere afdelingerne med beboerdemokratiet. 

Flere afdelinger har bl.a. ingen afdelingsbestyrelser. Det er svært at få beboerne til at 
deltage og melde sig til bestyrelserne. Det er en generel tendens. Ikke kun hos H.a.B. 
Der arbejdes aktivt med beboerdemokratiet i DAB. 

 DAB ønsker at involvere selskabsbestyrelsen mere i forhold til effektiv drift og 
økonomien afledt her af. 

Afdeling 001 – Søndervænge
 Der er opstået fugtproblematikker i et par boliger. Der arbejdes på en plan for 

renovering. 
 Der er fortsat ingen afdelingsbestyrelse. 



Afdeling 002 – Ullerupvænge 
 Der henlægges til renovering af boligerne i afdelingen. Renoveringen af afdelingen er 

meget tiltrængt.
  Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen i maj 2016 og har afsat foreløbig støtte til 

renovering. Der er pt. ingen ekstern rådgiver tilknyttet sagen. Renoveringen opfatter 
bl.a. klimaskærm, som ikke er tidsvarende herunder renovering/udskiftning af vinduer 
og døre. Derudover er der behov for etablering af bad i boligerne. Boligerne er ikke 
bygget med bad. Henlæggelserne er meget høje i afdelingen. For at gøre boligerne 
mere  tilgængelige kan  der .eventuelt gøres noget ved rumfordelingen. 

 Boligselskabet skal undersøge om boligerne er bevaringsværdige for ud for renovering.  
 Der er forsat ingen afdelingsbestyrelse. 

Afdeling 003 – Lyngvænge 
 Der er meget høje henlæggelser. Det skyldes, at der ved fraflytning renoveres kloak og 

badeværelse i boligerne, indtil alle boliger er renoverede. 

Afdeling 005 - Fjordvænge
 Renoveringen af afdelingen er gennemført og der er tilfredshed med det udførte.
 Henlæggelserne i afdelingen er høje, men de vil falde til niveau med benchmark efter 

renoveringens afslutning. 
 Generelt en god afdeling. 

Afdeling 006 – Høje Tøpholm I
 Vedr. salg og nedrivning se punkt 4. 
 Samarbejdet med den sociale vicevært i afdelingen fungere godt og der er stor 

tilfredshed hos både boligselskabet og DAB.
 Afdelingsbestyrelsen fungerer fortsat godt. 
 Afdelingen kører forsat med stort underskud, som bl.a. skyldes tab ved fraflytninger. 

Afdeling 007 – Degnebakken 
 Vedr. salg se punkt 4.
 Der er fortsat ingen afdelingsbestyrelse.

Afdeling 009 - Isefjordparken 
 Der kigges på renovering af tag mm. Renovering foretages uden LFB støtte. 

Afdeling 010 Halsnæs 
 Glade for leve/bo miljø, som er etableret. 
 Der er en beboer, som har meldt sig til afdelingsbestyrelsen 

Kommunen beder boligselskabet overveje om der er afdelinger som kan lægges sammen. 
DAB tager det til efterretning og fortæller, at der har været overvejelser om 
sammenlægninger. 

4. Salg og nedrivning af boliger i Høje Tøpholm og Degnebakken 

Høje Tøpholm



 Boligselskabet har modtaget et bud på de udbudte boliger. Buddet er acceptabelt , men 
forhandlingen er endnu ikke afsluttet. DAB kontakter kommunen vedr. aftalen, når den 
er på plads. 

 Køber ønsker overtagelse snarest. Forventet overtagelse april 2019. Beboerne i de 
berørte boliger skal have muligheden for at købe boligerne. Den del af processen 
igangsættes når forhandlingerne med køber er på plads. 

Degnebakken 
 Salg af boliger og fælleshus blev gennemført medio 2017. 
 Pga. af fra salg af boliger er afdelingen størrelse væsentlig formindsket. Derfor er den 

fysiske helhedsplan for afdelingen blevet tilpasset i forhold til økonomien. Formålet med 
helhedsplanen er genopretning af det fysiske til et acceptabelt niveau. DAB arbejder på 
et udkast til helhedsplanen til Landsbyggefonden. 

5. Udlejningsaftale for Hundested Alm. Boligselskab

 Udlejningsaftalen for Hundested Almennyttige Boligselskab er udløbet. Der er 
udarbejdet en ny aftale, som afventer politisk behandling i Byrådet.

6. Evt.
 Ingen bemærkninger 


