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Redegørelse for afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabsåret 

01.01.2019 – 31.12.2019 med Bomidtvest 
 

Mødet blev afholdt mandag d. 14.12.2020 på Struer Rådhus.  

 

Fra Bomidtvest deltog: 

• Jette Würts, økonomichef 

• Per Dyhr Jensen, direktør 

 

Fra Struer Kommune deltog:  

• Jakob Bisgaard, direktør 

• Henrik Mogensen, afdelingsleder, Økonomi 

• Josefine Gert, afdelingsleder, Plan 

• Sidsel Munkebo Hansen, bosætningskoordinator 

 

Referat fra dialogmødet:  

 

Kommunens strategi for almene boliger blev overordnet gennemgået. Boligselskabet oply-

ste, at efterspørgslen på boligerne i Gimsing er god, mens den er kritisk for boligafdelin-

gerne på Thyholm.   

 

Bomidtvest gennemgik de væsentligste punkter i dokumentationspakken, samt nævnte bl.a. 

følgende:  

• Salgssagen i afdeling 350 forventes afsluttet omkring årsskiftet 2020/2021.  

Der er pt. 7 ledige boliger i afdelingen. 

 

Indgåede aftaler ved dialogmødet 

 

Der blev ikke indgået specifikke aftaler mellem Bomidtvest og Struer Kommune.  

 

Struer Kommune oplyste, at strategien på kort sigt er at etablere enkelte boliger i lokalom-

råderne, bl.a. på Venø og i Humlum (salg af de eksisterende 4 boliger ved Rosengården).  

På længere sigt er planen, at der skal etableres almene boliger på Struer havn og evt. ved 

Kjelding Høj. 

 

Bomidtvest er interesseret i boliger på Struer Havn, og ser også Kjelding Høj som potenti-

ale. Boligselskabet ønsker at blive inddraget i arbejdet med lokalplanen for området, for at 

kunne bidrage med deres erfaringer. Hvis der laves privat/alment byggeri er det boligsel-

skabets erfaring, at det fungerer bedst, hvis byggerierne er på særskilte matrikler – både ju-

ridisk og driftsmæssigt.  

 

Bomidtvest vil gerne indgå i drøftelsen om etablering boliger på Venø, men det forudsætter 

kommunal anvisningsret eller 100% kommunal garanti.  
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