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Redegørelse for afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabsåret 

01.01.2020 – 31.12.2020 med NordVestBO 
 

Mødet blev afholdt fredag d. 10.12.2021 på Struer Rådhus.  

 

Fra NordVestBO deltog:  

• Anders Vestergaard, direktør 

• Karen Hause, næstformand 

Fra Struer Kommune deltog:   

• Henrik Mogensen, afdelingsleder, Økonomi 

• Sidsel Munkebo Hansen, konsulent, Kommunikation og Erhverv 

• Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør 

 

Referat fra dialogmødet:  

 

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

gennemgået.  

 

Boligselskabet vurderer, at Gartnerlunden 2. etape bliver udfordret. Grunden er, at priserne 

på materialer mv. vurderes for høje til at kunne realisere gårdhavehusene i forhold til den 

økonomiske ramme. Det drøftes om projektet kan udskydes en tid, for at vurdere, om mate-

rialepriserne falder igen eller om projektet kan ændres til en billigere form. Projektet ønskes 

fremmet for at imødekomme efterspørgslen på denne type bolig. NordVestBO sender for-

slag til kommunen primo 2022.   

 

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.  

  

NordVestBO ser stadig muligheder i almene boliger i parcelhusområder, fx Kjelding Høj, 

eventuelt hvis 2-4 byggegrunde samles til en storparcelgrund. 

 

NordVestBO gennemgik de væsentligste punkter i dokumentationspakken, samt nævnte 

bl.a. følgende:  

• Hovedselskabet dækker tab ved lejeledighed, hvorfor der ikke hensættes yderligere i 

afdelingerne (besvarelse på kommunens regnskabsgennemgang). Dette skal gøres, 

når dispositionsfonden er over 2/3 af dispositionsfonden.   

• Rosenvænget har udlejningsudfordringer, men fremadrettet anvendes de til genhus-

ning i forbindelse med ombygning af Baunevænget. Det blev drøftet om boligerne 

kunne anvendes specielt til tilflyttere som henvender til sig kommunen (fx med 

møblering). 

• Der arbejdes generelt med effektivisering og digitalisering, bl.a. tilmelding til 2. ge-

neration af digital post (e-Boks breve til lejerne), samt digitalt samarbejde med for-

syningsselskaberne.    
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• Hensættelser til planlagt vedligeholdelse: Det nuværende niveau er fornuftigt men 

der arbejdes fremadrettet på større årlige hensættelser, da der fremadrettet også skal 

opspares til større udskiftnings- og renoveringsarbejder (præcisering fra Landsbyg-

gefonden).  

 

Indgåede aftaler ved dialogmødet 

 

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

 

Prisen på affaldshåndtering (fast miljøgebyr) fra Nomi4S er differentieret i Holstebro Kom-

mune (billigere for boligforeninger med etagebyggeri). Det undersøges om det også kan 

indføres i Struer Kommune.  

 


