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Styringsdialogmøde for Boligforeningen Grejsdalen 2014 
 

 
Mødedato 

11. september 2014 

Mødested/lokale 

Kirketorvet 22, lokale 6 

Mødetidspunkt kl. 

9.00 

Sluttidspunkt kl. 

10.30 
Deltagere  

Hans Emborg, Michael Rolsted Hansen, Thomas Kirsten, Christina Lea Hoff Johansen 
Fraværende 

 

 
Dato 

 

Referent 

 

Direkte telefonnr. 

 

Journalnr. 

 

 

Dagsorden 

 

 

 

1. Vejle Kommune orienterer generelt om styringsdialogmøder  

Vejle Kommune orienterede kort om, at styringsdialogen er et nyt lovpligtigt 

initiativ, som skal forbedre samarbejdet mellem kommune og boligforening.  

Grundlaget for dialogen er boligforeningens indsendte styringsrapport med 

regnskab.  

 

2. Boligforeningen Grejsdalen orienterer generelt om boligforeningen 

Boligforeningen oplyste, at der er 30 lejemål, som er bygget i perioden 1950 til 

1957. Huslejen ligger på omkring 4000 kr. pr. mdr. Husene bliver løbende 

renoveret, og der er planlagt flere større renoveringsarbejder hvor låneoptagelse 

er påkrævet. Det går fint i boligforeningen, og der er ikke udfordringer med 

lejeledighed eller lign. 

 

Boligforeningen oplyste at de har modtaget en regning for undersøgelse af en 

del af kloakken, som muligvis tilhører Vejle Spildevand. Boligforeningen bad 

kommunen undersøge, hvem der skulle betale regningen. Det blev aftale, at 

boligforeningen fremsender mail med oplysninger om regningen, og CHLJO 

undersøger herefter nærmere, og vender tilbage.  

 

3. Boligforeningen Grejsdalens indberetning 

a. Arbejdskapital under benchmark 

Baggrunden er flere renoveringssager.  

 



 Side 2 af 2 

 

4. Mål for samarbejdet det kommende år 

Boligforeningen efterspørger bedre informationsstrøm om div. nyheder, 

muligheder for søgning af økonomisk støtte mv. fra kommunen. Det aftaltes, at 

CHLJO fremadrettet vil videresende eventuelle relevante mails,  

 
 

5. Drøftelse af de årlige styringsdialogmøder fremadrettet. 

CHLJO oplyste om muligheden for at afholde styringsdialogmødet som 

telefonmødet. Boligforeningen mente ikke det var nødvendigt, idet det er 

nemmest at mødes. Det aftaltes derfor, at styringsdialogmøderne også 

fremadrettet afholdes på Kirketorvet 22. Det blev aftalt, at parkeringstilladelser 

ville blive sendt ud i forbindelse med det næste møde.  

 

 

 


