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Redegørelse for afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabsåret 

01.01.2020 – 31.12.2020 med Bomidtvest 
 

Mødet blev afholdt mandag d. 13.12.2021 på Struer Rådhus.  

 

Fra Bomidtvest deltog: 

• Jette Würts, økonomichef 

• Per Dyhr Jensen, direktør 

Fra Struer Kommune deltog:  

• Henrik Mogensen, afdelingsleder, Økonomi 

• Sidsel Munkebo Hansen, bosætningskoordinator 

 

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.  

 

Bomidtvest ser muligheder i almene boliger i Kjelding Høj, hvis byggegrunde samles til en 

storparcelgrund. Der er generelt stor efterspørgsel på den type boliger boligselskabet i dag 

har i Gimsing. Der er tale om fritlæggende rækkehuse.   

 

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

følgende:  

• Salgssagen for afdeling 350 er afsluttet i regnskab 2020, hvorfor økonomien er sta-

biliseret. Der er dags dato 5 ledige boliger i afdeling 350. Der ligger fortsat et ”step 

2” for salgssagen som skuffesag, hvis behovet for yderligere reduktion opstår. Dette 

er ikke aktuelt for nuværende.   

 

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. Bomidtvest arbejder pt. på en stabsfunktion 

som arbejder med boligsociale tiltag mv. som forebyggende foranstaltning. Erfaringer kan 

eventuelt præsenteres til næste års dialogmøde.   
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Indgåede aftaler ved dialogmødet 

 

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

 

På næste års møde deltager medarbejder fra Bomidtvest vedr. boligsociale tiltag mv. 


