
Referat af styringsdialogmøde med Sydkystens Boligselskab og KAB

17. december 2019, kl. 10.30-12
Greve Rådhus, mødelokale 7 i stuen

Deltagere fra Greve Kommune: 

 Pernille Beckmann, borgmester

 Anne-Sofie Degn, direktør

 Pia Hinge, chef for Borgerservice & IT

 Lisbeth Bybeck Nielsen, chefkonsulent

Deltagere fra Sydkystens Boligselskab og KAB

 Sophus Vorsing, formand SYDBO

 Henrik Hugger, næstformand SYDBO

 Jan Spohr, kundechef KAB

 Kurt Rytter, KAB

1. Økonomi, drift og styringsrapport

Kommunen orienterer om, at der i november har været gennemført en administrativ gennemgang af 

og korrespondance om økonomi, drift og styringsrapport mellem boligorganisationen og kommunens 

økonomikonsulent på området. Denne gennemgang har ikke givet anledning til yderligere drøftelse ved 

styringsdialogmødet. 

Referat

Det tages til efterretning at den administrative gennemgang af økonomi, drift og styringsrapport er ok 

og ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

2. Nyt fra boligselskabet

Ved boligselskabet.

Referat

Stor renovering i Gudekvartererne fylder i øjeblikket. Der er tale om fem separate helhedsplaner. 

Boligorganisationen fortæller om konkrete udfordringer der opstår efterhånden som renoveringerne 

skrider frem.



Renoveringssagen i Bærhegnene er fortsat i forhandling. Bærhegnene er godkendt af Landsbyggefonden 

til renovering. Boligorganisationen orienterer om status i processen.

Boligorganisationen opfordrer til at fastholde samarbejdet mellem kommunen, boligorganisationerne og 

den boligsociale helhedsplan Greve Nord projektet.

Orientering om samarbejde med KLAR Forsyning om affaldssortering.

Herudover drøftelse af 

 Sagsgange i forbindelse med kommunens godkendelse af skemasager.

 Samarbejde med kommunen om genhusning af beboere med særlige behov i forbindelse med 

større renoveringer. Aftalt at boligorganisationen kontakter Borgerservicechefen vedrørende 

dette.

 Samarbejde mellem kommunens boliganvisning og udlejningen i KAB.

 Aftalerne om fleksibel udlejning og samarbejdet med kommunens boliganvisning. Kommunen 

opfordrer til at boligorganisationerne koordinerer, hvordan man ønsker samarbejdet og 

aftalerne fremadrettet, når de nugældende aftaler udløber. Der pågår aktuelt en dialog mellem 

boligorganisationerne. 

3. Nyt fra Greve Kommune

Ved Pernille Beckmann. 

Referat

Orientering om

 Byggeprojektet i Hundige Øst, seneste politiske beslutninger og den videre proces.

 Byggeprojekt på Tjørnelygrunden.

 Dialog mellem kommune og politi om kameraovervågning i boligområderne i Greve Nord.

 Affaldshåndtering.

4. Eventuelt

Ingen bemærkninger.
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