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Referat af dialogmøde 13/9 2017 kl. 14.00 
på Kerteminde Rådhus, mødelokale 121. 
 
 

1. Kommunal anvisning.  

Der er stor ros til samarbejdet fra begge sider. 

 

2. Gennemgang af styringsrapporter. 

Rapporterne gennemgået og drøftet. Ingen bemærkninger. Grønløk-

ken oplyser, at der på sigt kan være udfordringer i afd. 7, Mølleløk-

ken med vedligeholdelse. 

 
3. Helhedsplan Langeskov. 

Grønløkken orienterede om status for planen. Der forhandles p.t. 

med Landsbyggefonden omkring, hvor meget af renoveringen, der 

kan gives støtte til. Grønløkken arbejder også med finansieringen af 

projektet. Grønløkken sender ”light-udgaven” fra LBF til Kommunen 

til orientering. 

 

4. Renovation. Der har på de seneste fælles dialogmøder været 

drøftet renovation nogen gange. Der ønskes i den forbindelse 

et overblik over de spørgsmål og udfordringer Boligselskaber-

ne/-foreningerne har på det område. 

Måske ønske om etablering af nedgravede affaldsløsninger i Sy-

bergs Have – alternativt nye affaldshuse. 

Kerteminde Forsyning har oplyst, at de fremsender strategiplan på 

affaldsområdet 2018-2022 til KK i efteråret 2017. Grønløkken ønsker 

planen så konkret som muligt og spørg til, om KF er interesseret i 

input fra boligorganisationerne i forbindelse med udarbejdelse af 

planen? Spørgsmålet sendes videre til KF. 
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Side 2 af 2 Renovation er dyrt i Kerteminde. Ved sammenligning af nøgletal er 

det 2400 for Kerteminde og f.eks. 1200 for Odense. 

Grønløkken oplyser, at de med i et forsøg om affaldssortering sam-

men med bl.a. Miljøstyrelsen.  

 
5. Effektivisering af den almene boligsektor. 

Grønløkken informerer om benchmarkmodellen og om, hvordan de 

har tænkt sig at bruge informationerne derfra. ”De røde tal” under-

søges naturligvis nærmere. Drøftet varsomhed med tallene. 

 

6. Evt. 

Aftalt, at kommende møder afholdes efter sommerferien, når sty-

ringsrapporterne er ”friske”. 
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