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Redegørelse for afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabsåret 
01.01.2021 – 31.12.2021 med NordVestBO 
 
Mødet blev afholdt fredag d. 02.12.2022 på Struer Rådhus.  
 
Fra NordVestBO deltog:  

 Anders Vestergaard, direktør 
 Inge Lise Madsen, formand 
 Karen Hause, næstformand 

Fra Struer Kommune deltog:   
 Henrik Mogensen, økonomichef 
 Rune Asmussen, direktør 
 Kristoffer Gravgaard Pedersen, udviklingskonsulent (bosætning) 

 
Referat fra dialogmødet:  
 
Status på Gartnerlunden 2. etape.  
NordVestBO følger løbende hvornår markedet prismæssigt er på et niveau som kan reali-
sere 2. etape i en rimelig pris og i en kvalitet som svarer til 1. etape.  
 
Udvikling af havneområdet i Struer: 
Processen og tidsperspektivet for projektet omkring udvikling på havnen blev præsenteret. 
Det forventes, at der bliver behov for almene boliger i første etape omkring 2025. Skitser 
for projektet blev præsenteret.     
 
Bosætningsstrategi:  
På mødet blev gennemgået den overordnede bosætningsstrategi og behovet for alternative 
boliger, bofællesskaber og studieboliger. NordVestBO oplyser, at deres erfaringer er, at en-
værelseslejligheder er blevet vanskeligere at udleje de seneste år.  
 
Gennemgang af dokumentationspakke og denne generelle økonomi: 
Økonomien er udfordret af inflation, stigende renter og indekslån, stigende renovationsud-
gifter, forsikringer mv. Der forventes yderligere huslejestigninger når 2024 budgetterne ju-
steres som følge af ovenstående.  
 
NordVestBO oplever ikke stigninger på restancer mv. som følge af inflationen.    
 
Vedligeholdelsesplaner: Vedr. granskning af vedligeholdelsesplaner er praksis blevet, at 
mere vedligeholdelse og alle fornyelser skal indgå, hvilket forventes at medføre yderligere 
hensættelser på sigt.  
 
Konjunktur-udviklingen kan komme til at presse økonomien i projektet i Baunevænget.  
 
NordVestBO har god succes med digitalisering vedr. energiaftaler med forsyningsselska-
berne.  
 
NordVestBO er i gang med at udskifte bilparken til el og etablere el-ladestandere.  
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Gadelys: 
Orientering om overdragelse af gadebelysning på boligforeningsveje 
jf. politisk beslutning. Umiddelbart er NordVestBO mest interesseret i at blive koblet fra 
kommunens net, så de selv har styringen.  
 
Andet: 
NordVestBO er rigtig glad for samarbejdet mellem Ådalen/Engen og Struer Bibliotek, samt 
samarbejdet med Struer Kommune i det hele taget.   
 
Indgåede aftaler ved dialogmødet 
 
Der er ikke indgået konkrete aftaler.  
 
NordVestBO er generelt interesserede i byggerier i Gartnerlunden på Havnen, Kjelding Høj 
og evt. Hjerm.  
 
Aftalt at Boligselskabet og Struer Kommune løbende orienterer hinanden om huslejeudvik-
lingen, økonomiske udfordringer og lignende som følge af den nuværende inflation mv., så 
udfordringer synliggøres hurtigst muligt.   


