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1. Præsentation (Hvidovre Kommune, Boligforeningen Hvidovrebos 
bestyrelse, Administrator) 

2. Årsregnskaber/styringsrapport 
Boligorganisationen havde indsendt deres regnskab rettidigt, og 
der var intet særskilt at bemærke. Arbejdskapitalen er høj, men 
boligorganisationen står overfor renoveringer. 
 
Boligorganisationen ønsker fortsat at øge antallet af deres lejlig-
heder, og at de medtænkes, hvis der opstår byggemuligheder, 
ex ved Immerkær. 
 
Boligorganisationen oplyser, at de nu har fået indført samdrift på 
tværs af hele organisationen, herunder en teambaseret drifts-
håndtering, og gennemført kompetenceafklaring hos medarbej-
derne, så man kan udnytte ressourcerne bedre på tværs.  
 
Der skal fortsat arbejdes med denne forandring, herunder også 
om digitalisering kan spille en positiv rolle.  
Beboerdemokratiet er styrket ved at synliggøre de roller, man 
har som afdelingsbestyrelse- og organisationsbestyrelsesmed-
lem, hvilket også har medført øget interesse fra beboer i at del-
tage i arrangementer i afdelingerne. 
I to afdelinger peges der på særlige udfordringer. For afdeling 
Hvidovrevej, så opleves der udfordringer med unge, som indta-
ger rusmidler og opholder sig på afdelingens arealer. Politiet er 
kontaktet, men det betyder også, at der vil blive opsat mere 
hegn. Det aftales, at Tilsynet kontakter Center for Skole og Ud-
dannelse, da problemet synes at stamme fra den nærliggende 
Dansborgskole. 
For afdelingen Vojensvej er det (igen) det nærliggende mis-
brugscenter, som skaber utryghed og øger omkostninger til ren-
holdelse. Det aftales, at Tilsynet tager kontakt til KBH kom-
mune/misbrugscentret om problemet.  
En blok på Vojensvej var i brændt få dage forinden mødet, og 
det blev kort drøftet i relation til genhusning. Men Boligorganisa-
tionen ville vende tilbage herom.  
Fraflytninger blev drøftet, men ud fra afdelingernes karakterer er 
der tale om sædvanligt niveau. 

3. Effektivisering af driften, i relation til aftale mellem BL, KL og rege-
ringen for perioden 2016-2020 

Dato:  

Sted:  

Deltagere: Palle Christensen, formand, Boligforeningen Hvidovrebo 
Jette Weisse, medlem af organisationsbestyrelsen, Boligfor-
eningen Hvidovrebo 
Lars Nørgaard, afdelingschef, Ejendomsdrift i FA09 
Henriette Darlie Dyring, Tilsynet med almene boliger i Hvid-
ovre Kommune (Tilsynet). 
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Side 2 af 2 

Boligorganisationen arbejder fortsat med at effektivisere driften, 
se punkt. 2 også f.s.v.a. Vojensvej. 

4. Afd. Strandhavevej/Strandmarksvej 
Afventer kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigning 
på mere end 10% Kollektiv råderet køkkener, samt afslutning af 
renovering efter helhedsplan, skema C, som forventes snarest. 

5. Evt. 
Boligorganisationen ønskede et oplæg/notat om Hvidovre Kom-
munes tanker om affaldssortering, jf. bl.a. den nye affaldsbe-
kendtgørelse.  
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