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Ad 1) Velkommen
Deltagerne præsenterede sig.
Der var enighed om, at der skal årligt skal afholdes styringsdialogmøde. Processen er, at
Almenbo senest den 30. juni indberetter revisionsprotokollat og årsberetning. Styringsrapporten
indberettes, når den er gennemgået med bestyrelserne. Der skal afholdes styringsdialogmøde
inden udgangen af året. Der skal således inden udgangen af 2013 afholdes styringsdialogmøde
vedrørende dokumentationspakke 2013, herunder årsregnskab 2012.
Almenbo har en forventning om, at styringsmøderne medfører en åben dialog mellem
boligorganisationen og kommunen, hvilket er en forudsætning for et konstruktivt samarbejde.

Ad 2a) Kommunens fremtidige planer for storskrald/dagrenovation
Almenbo forklarede, at der tidligere har været udarbejdet forslag til ændring af planerne for
storskrald/dagrenovation. Disse planer blev imidlertid sat i bero, da det viste sig at medføre for
store udgifter. Boligorganisationen vil nu sikre sig, at de ikke påbegynder et projekt på området,
der ikke ligger i tråd med kommunens planer, ligesom organisationen vil sikre sig, at de
overholder alle regler og retningslinjer.
Gentofte Kommuneoplyste, at Ulla Dreehsen, leder i Affald og Genbrug, har foreslået, at der
afholdes et separat møde med kommunens affaldskonsulenter og de ansvarlige fra Nordre
Munkegård. Affald og Genbrug er i forbindelse med det nye affaldssystem i gang med at
planlægge besøg hos etageejendomme, og de vil meget gerne tage et møde på stedet og drøfte
mulighederne.
Gentofte Kommune sender kontaktoplysninger på Ulla Dreehsen, således at boligorganisationen
kan kontakte hende med henblik på at aftale et møde.

Ad 2b) Kommunale institutioners anvendelse af Nordre Munkegårds legepladsfaciliteter
Per Kloster Andersen forklarede, at flere af afdelingens beboere er uforstående overfor, at
kommunens institutioner anvender boligorganisationens legeplads. Beboerne mener ikke, at det
er rimeligt, at uvedkommende uden forudgående aftale benytter legepladsen, som organisationen
selv har bekostet. Har institutionerne spørgsmål, er de velkommen til at kontakte Per Kloster
Andersen på andersenper01@gmail.com.
Gentofte Kommune oplyste, at Michael Andersen, pædagogisk leder, har drøftet
problemstillingen med to af de nærmeste af kommunens institutioner, henholdsvis Troldehøj og
Dalgårdens Vuggestue og Børnehave. De oplyser begge, at det er korrekt, at de bruger
legepladsen et par gange om måneden. Det er Michael Andersens vurdering, at institutionerne
sandsynligvis ikke har været bekendt med, at legepladsen ikke er offentlig tilgængelig, men at
han naturligvis har orienteret dem herom.
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Ad 2c) Helhedsplan for Nordre Munkegård, herunder LAR-projekt (lokal afledning af regnvand)
Almenbo oplyste, at de er ved at udarbejde en helhedsplan for modernisering af afdelingens
bygninger, herunder istandsættelse af bygningernes gavle samt etablering af elevatorer,
etablering af nyt tag, sammenlægning af lejemål med henblik på at skabe flere familielejemål,
forbedre energikilder og helt generelt gøre bygningerne mere tilgængelige ved bl.a. at samle
ejendommens vaskerier i et stort vaskeri og placere ejendomskontoret et mere centralt sted i
ejendommen.
Boligorganisationen får bistand fra rådgiverfirmaet Ai i forbindelse med udarbejdelse af
helhedsplanen, og boligorganisationen har godkendt, at der søges støtte fra Landsbyggefonden.
For så vidt angår den del af projektet, der vedrører LAR (lokal afledning af regnvand), har Plan
& Byg oplyst, at boligorganisationen tidligere har sendt en generel forespørgsel om, hvorvidt det
er muligt at gennemføre vandafledning, og Natur & Miljø har modtaget en projektbeskrivelse
udarbejdet af boligorganisationen.
Boligorganisationen håber, at kommunen vil være positivt indstillet over for projektet.

Ad 2d) 8 nye boliger på Munketorvet
Gentofte Kommune oplyste, at byggeriet af LIDL som bekendt er godt i gang.
Kommunen har herudover godkendt ansøgningsskema A- og B i forhold til byggeriet af de 8 nye
boliger på Munketorvet. Kommunens godkendelse er betinget af, at der opnås byggetilladelse.
Plan & Byg har oplyst, at de endnu ikke har modtaget en ansøgning om byggetilladelse.
Almenbo bekræftede, at de er bekendt med, at entreprenøren endnu ikke har sendt ansøgningen,
men at dette vil ske snarest.
Almenbo bemærkede, at der efter deres opfattelse er stor efterspørgsel på lignende almene
boliger/seniorboliger. Almenbo vil derfor opfordre kommunen til at overveje lignende
byggeprojekter. Herudover tilføjede Almenbo, at de gerne så, at dialogen med kommunen
vedrørende kommunens anvisningsret blev mere smidig. Boligorganisationen har et ønske om, at
kommunen i højere grad lytter til boligorganisationens forslag i forhold til placeringen af de
enkelte beboere. Boligorganisationens mål er i den forbindelse at skabe en så homogen
sammensætning af beboere som muligt.
3) Gennemgang af Styringsrapporten
Styringsrapporten giver generelt et billede af en velfungerende boligorganisation.
Boligorganisationen oplyste, at beboerdemokratiet og bestyrelsesarbejdet fungerer. Bestyrelsen
holder møde en gang om måneden og er næsten altid fuldtallig. Herudover afholdes der
kvartalsmøder. Der er ca. 40-50 beboere til afdelingsmøderne, hvilket relativt set er et pænt
fremmøde. Per Kloster Andersen ser dog gerne, at også nogle af de yngre beboere samt beboere
med anden etnisk oprindelse deltager.
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Der er lange ventelister i boligorganisationen, og der er ikke problemer med udlejningen.
Som drøftet på forrige styringsdialogmøde vurderer afdelingen, at lejlighederne generelt set er
for små til at kunne fastholde børnefamilier i boligorganisationen. Det er derfor også en del af
helhedsplanen for modernisering af Munkegård, at der etableres større lejemål.
Herudover gennemføres der fortsat renovering af køkken- og bad i flyttelejlighederne.
Per Kloster Andersen tilføjede, at der i afdelingen er stor tilfredshed med de nye altaner, der har
givet et væsentligt løft til bygningen.

4) Gennemgang af revisionsprotokollat - årsregnskab
Gentofte Kommune bemærkede, at det følger af revisionsprotokollatet, at revisionen ikke har
givet anledning til yderligere undersøgelser, og at årsregnskaberne er forsynet med en
revisionspåtegning uden forbehold, men med obligatorisk supplerende oplysning om forståelse
af revision. Der er ligeledes afgivet en revisionserklæring på spørgeskemaet uden forbehold eller
supplerende oplysning og afgivet en revisorudtalelse om ledelsens årsberetning uden kritiske
bemærkninger.
Det er i revisionsprotokollatet angivet, at afdeling Nordre Munkegård umiddelbart synes at have
en meget stram likviditet. Forholdet skyldes primært afdelingens igangsatte forbedringsarbejder,
som i vist omfang er finansieret af egne midler og ved træk på mellemregningen med
boligorganisationen. Gælden udgør per 31. december 2011 1.452.904 kr.
Almenbo har hertil oplyst, at der forventeligt indgår en indtægt ved salg af Munketorvet på 5
mio. kr., hvilket vil forbedre henlæggelsernes likviditet og udligne mellemværendet med
boligorganisationen.
Almenbo tilføjede, at de har fokus på problemstillingen, der blandt andet skyldes, at der i
forbindelse med fraflytninger har været store udgifter til istandsættelse især i de tilfælde, hvor
beboeren har boet i lejemålet i mange år.
Herudover bemærkede Almenbo, at de helt generelt har den politik, at der naturligvis skal være
fokus på likviditeten, men at man i forbindelse med større moderniseringsprojekter må acceptere
en stram likviditet.
Årsregnskabet for boligorganisation udviser et mindre underskud på 9.466 kr., der som
udgangspunkt kan henføres til merudgifter, renter samt ekstraordinært bidrag til Almenbo. Årets
underskud er overført til arbejdskapitalen.
På Gentofte Kommunes forespørgsel forklarede Lisbeth Schaltz, at Almenbo i forbindelse med
stiftelsen af Kubens Byfornyelsesselskab Danmark i sin tid indskød et større beløb. Selskabet er
nu under likvidation, og det tyder på, at boligorganisationen får tilbagebetalt omkring 60% af sit
indskud.
Gentofte Kommune bemærkede afslutningsvist, at kommunen ikke de seneste år har fået tilsendt
organisationens årsregnskab direkte. Lisbeth Schaltz oplyste, at de efter indførelsen af
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styringsdialogsystemet ikke længere har sendt regnskaberne, medmindre kommunen direkte har
anmodet herom.
Der var enighed om, at Almenbo fremover sender årsregnskab direkte til kommunen.
5) Eventuelt
På Lisbeth Schaltz forespørgsel kunne Gentofte Kommune oplyse, at kommunens aftale med
DAB vedrørende administration af kommunens udlejningsejendomme som udgangspunkt
udløber med udgangen af 2014. Kommunen har dog i henhold til kontrakten med DAB mulighed
for at forlænge aftalen til og med 31. december 2015. Administrationsaftalen vil således senest
komme i udbud i løbet af 2015.
Almenbo oplyste, at de fra boligorganisationerne har fået bemyndigelse til at erhverve
kommunale ejendomme med henblik på at ombygge disse til ejendomme til almene boliger.
Almenbo opfordrer Gentofte Kommune til at overveje, hvorvidt kommunen kunne være
interesseret i sådanne salg, der ifølge Almenbo indebærer flere fordele for kommunen.

