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Referat
Styringsdialogmøde Lejerbo 2018 

Sted: Halsnæs Rådhus, lok. Safiren 
Tid: Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 9.00-11.00

Deltagere: Lars Schmidt (Lejerbo), Flemming Byrgesen (Halsnæs Kommune), Emilie Falk 
Barkved (Halsnæs Kommune)

Referent: Emilie Falk Barkved 

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

Ingen tilføjelser

2. Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab og dialog om evt. 
opmærksomhedspunkter

 Ved styringsdialogen 2017 bad Halsnæs Kommune Lejerbo om at redegøre for den 
negative udvikling i dispositionsfonden. Efterfølgende har Lejerbo fremsendt korrigerede 
beregninger som viser en dispositionsfond med en (om end lille) positiv udvikling. 
Forholdet skyldes en fejl i udbetalingerne fra dispositionsfonden til den fysiske helhedsplan 
Maglehøj.

 Korrektionen af det fejlagtige forhold får dog den konsekvens, at afdeling Maglehøj går ud 
af 2017 med et underskud på 3,6 mio. kr. Afdeling Maglehøj er inde i en god udvikling og 
forventes af gå ud af 2018 med et driftsoverskud, hvorved underskuddet forventes 
nedbragt. 

 Arbejdskapitalen er ligeledes i positiv udvikling. 

 Sandskårsvej II har udfordringer i forhold til økonomien, da der har været mere 
vedligehold end forventet, herunder en udskiftning af trætrapper til aluminiumstrapper.     

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

Styringsrapport
 Effektiviseringstallene for Lejerbo Frederiksværks afdelinger ligger i den lave ende, hvorfor 

fem af afdelingerne er markeret med rød. Der redegøres kort for årsagerne i det følgende:
o Sandskåret – Der er mange forbedringsarbejder - konto 134. Det er svært at ændre 

på det, da arbejderne er påkrævet for at sikre afdelingens vedligeholdelsestilstand 
på et rimeligt niveau.  

o Prøvestenen – Afdelingen afventer en fysisk helhedsplan, hvorfor der udelukkende 
er lavet effektiviseringer, der hvor ikke er planlagt renovering i helhedsplanen. 

o Arresølund – Afdelinger har større driftsomkostninger, der er et ønske fra beboerne.
o Sandskåret II – Afdelingen har store vedligeholdelsesudgifter. 
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o Maglehøj – Det er primært de høje lønudgifter til drift, som giver udslaget. 
 Der har i 2017 været flere sager i beboerklagenævnet. Lejerbo har haft kørt en lidt mere 

stram linje i forbindelse husordenssager. Det forventes, at antallet af sager falder. 
 Administrationsbidraget er højt.  Årsagen er, at gebyret for forbrugsregnskaberne ikke er 

blevet afregnet fra 2014-17, som er blevet samlet og afregnet i 2017 regnskabet. 
Administrationsbidraget forventes at falde til normalt niveau igen i 2018.  

Afdeling 024-0 – Prøvestenen
 De opsparede henlæggelser er lave i forhold til, at der skal igangsættes en fysisk 

helhedsplan. Årsagen er at der er meget vedligehold i afdelingen, som ikke kan vente.  
 Der er mange ældre i afdelingen, derfor har der været en årrække med en forøget 

fraflytning. Det er ikke en afdeling, som lider under, at mange kun bor der i kort tid.   
 Der er forsat enkelte boliger som har problemer med skimmelsvamp. Ved den forestående 

fysiske helhedsplan er der planlagt for en løsning, som skulle afhjælpe problemet.
 Lejerbo afventer, at landsbyggefonden giver endeligt tilsagn vedr. den fysiske helhedsplan, 

som er planlagt for afdelingen.  

Afdeling 126-0 – Sandskåret
 Året regnskab viser er overskud på 85.485 kr. for afdelingen, derfor overvejes det at øge  

henlæggelserne. Der er mange vedligeholdelsesudgifter i afdelingen, derfor anbefaler 
kommunen at henlæggelser skal stige.

 Ved styringsdialogen i 2017 var renoveringen af afdelingens køkkener sat i bero, da der 
manglede den fornødne økonomi. Det forventes, at renoveringerne kan genoptages i 2019. 

Afdeling 025-0 – Kregme
 De høje årlige henlæggelser, men lave opsparede henlæggelser skyldes, at der løbende er 

foretaget renoveringer i afdelingen. Der er forsat behov for renoveringer i afdelingen. 

Afdeling 135-0 – Maglehøj
 De lave årlige og opsparede henlæggelser skyldes at afdelingen fornylig er blevet 

renoveret. 
 Det bemærkes at fraflytningsprocenten er faldet meget, hvilket er et positivt tegn i forhold 

til afdelingens tidligere meget høje fraflytning.  
 Den boligsociale helhedsplan i afdelingen løber frem til udgangen af 2020. Der er et godt 

samarbejde mellem kommunen og Lejerbo om det boligsociale arbejde. Der arbejdes på et 
oplæg til hvad der skal ske ved helhedsplanens udløb. Der er flere muligheder, herunder at 
ansøge om forlængelse af den nuværende helhedsplan

 Der er i 2018 igangsat en renovering/forbedring af udearealerne i afdelingen. Midlerne 
kommer fra et overskud på reguleringskontoen fra den tidligere fysiske helhedsplan. 

Afdeling 135-2 – Seniorbofællesskabet Maglebo
 Henlæggelserne er lave i afdelingen. Kommunen henstiller til, at de årlige henlæggelser 

hæves. De opsparede henlæggelser er med årene blevet mere rimelige i forhold til 
afdelingens aldre og vedligeholdelsestilstand. 

 Vedligeholdelse tilstanden er udemærket ind til videre. Men der er flere af beboerne, som 
er blevet ældre og som ikke kan varetage opgaver i afdelingen. Da det er beboerne selv, 
som varetager vedligeholdelsen i afdelingen er det sårbart. Lejerbo er opmærksomme på 
udfordringerne og er i dialog med afdelingens bestyrelse.  
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Afdeling 242-0 – Sandskåret 2
 Der samarbejdes om en udlejningsaftale, som gælder for 1. salslejlighederne. Målgruppen 

er seniorer. 
 Afdelingen har meget beskedne henlæggelser, hvorfor der må holdes fokus herpå. 

Afdelingen har været ramt af uforudsigelige vedligeholdelsesarbejder, senest renovering af 
taget.

 Køkkenerne er nedslidte og skal skiftes, men det er endnu ikke vedtaget i afdelingen. 
 Der er forsat ingen afdelingsbestyrelse. Det er mange år siden, at der har været en 

afdelingsbestyrelse, derfor varetager organisationsbestyrelsen afdelingens interesser. 
 Kommunen spørger til om der er et potentiale i at sammenlægge afdelingen med afdeling 

126-0 Sandskåret? Lejerbo vurdere ikke at der er et potentiale, da begge afdelinger er 
svage i forhold til beboerdemokratiet. 
 

Afdeling 787-0 – Arresøparken
 Årets henlæggelser er fine, men de opsparede henlæggelser er lave for 2017. 

Henlæggelserne stiger i både 2018 og 2019. 

Afdeling 787-1 – Arresølund, Seniorbofællesskab
 Ingen bemærkninger 

4. Udlejningsaftaler for Maglehøj samt andre afdelinger
Kommune har bedt Lejerbo om en samlet udlejningsaftale for Maglehøj for alle boligerne. 
Lejerbo arbejder med udkast. 

5. Evt.
Lejerbo Frederiksværk får ny driftsansvarlig pr. 1. december. Ny driftsansvarlig bliver Rasmus 
Holmberg, som har været 1. mand i driften gennem de seneste år. 


