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Redegørelse for afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabsåret 2020/21 

med Lejerbo, Struer og Lemvig 
 

Mødet blev afholdt fredag d. 10.12.2021 på Struer Rådhus.  

 

Fra Lejerbo deltog: 

• Lars Møller Pedersen, formand 

• Ebbe Johansson, forretningsfører 

Fra Struer Kommune deltog:  

• Henrik Mogensen, afdelingsleder, Økonomi 

• Sidsel Munkebo Hansen, konsulent, Kommunikation og Erhverv 

 

Referat fra dialogmødet:  

 

Slides om igangværende projekter og rammerne fra 2022-2025 til grundkapitalindskud blev 

gennemgået.  

 

Vedrørende udviklingen på havnen: Der ønskes en sammenhængende bydel med byen (for 

alle byens borgere) med kombineret ejerboliger, private lejeboliger og almene lejeboliger, 

samt liberale erhverv og kultur. Det påtænkes, at der laves et konsortium som i fællesskab 

arbejder med 1. etape (gammel havn). Der er overvejelser om en delegeret bygherremodel 

for projektet, men formen er ikke endelig fastsat.  

 

Lejerbo gennemgik de væsentligste punkter i dokumentationspakken, samt nævnte bl.a. føl-

gende:  

• Der er pt. 6-7 boliger som ikke er udlejet. Udlejningsproblemerne er lidt spredt mel-

lem afdelingerne.   

• Beboerdemokratiet er udfordret – det er vanskeligt at få lejere med i afdelingsbesty-

relserne. Kommunen anbefaler, at Lejerbo, Struer og Lemvig, kigger på om afdelin-

gerne i Struer kunne sammenlægges i større enheder (evt. en afdeling) for at styrke 

både rekruttering af lejere til bestyrelser og samtidig styrke økonomiske udsving 

(skabe mere robust økonomi).    

• Boligorganisationen arbejder generelt med fokus på bæredygtighed.  

 

Der blev gennemgået plancher omkring bofællesskaber, tilflytterservice mv. med henblik 

på at orientere boligselskabet om hvad visioner kommunen kigger ind i, som kunne skabe 

behov for samarbejde med boligselskabet.  

 

Det blev drøftet muligheder for et fællesskab omkring ”social vicevært mv.” som på tværs 

af boligselskaber, inkl. kommunens ældreboliger, hjælper med at løse sociale, økonomiske 

og andre fælles udfordringer blandt lejerne.  
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Indgåede aftaler ved dialogmødet 

 

Der blev ikke indgået specifikke aftaler mellem Lejerbo, Struer og Lemvig og Struer Kom-

mune.  

 

Sidste års drøftelse om boliger på Venø er pt. ikke aktuelt.  

 

Lejerbo, Struer og Lemvig, synes fortsat at projektet på havnen er meget spændende.  

 


