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Referat af fælles dialogmøde med boligorganisationer den 22. november 2010 24-11-2010 

 
Deltagere:  
Kerteminde Kommune: Formand for Miljø- og Teknikudvalget Torben Andersen, 
direktør for Miljø- og Kulturforvaltningen Lone Rossen, direktør for Voksenforvaltningen 
Marianne Rasmussen, Miljø- og Kulturforvaltningen Louise Trier. 
 
Boligorganisationer: Fra Boligselskabet LAB/Fyns Almennyttige Boligselskab FAB 
Teknisk Chef Kim K. Falden, fra Boligselskabet BSB Munkebo formand Keld Pedersen, 
næstformand Else Jacobsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen, fra Kerteminde 
Boligselskab formand Ianne Siff Torborg Petersen, bestyrelsesmedlem Vibeke 
Aagaard, fra Domea Dorthe Krammager, fra Boligforeningen Grønløkken formand Arne 
Hansen, næstformand Lis Rasmussen, forretningsfører Karin Bjerre, fra Arbejdernes 
Boligorganisation/Boligkontoret Danmark forretningsfører Jørgen S. Frederiksen, 
næstformand Bodil Røn Winkel. 
 
Torben Andersen bød velkommen og orienterede kort om indholdet af 
styringsreformen. 
 
Lone Rossen forklarede derefter kommunens forventninger i forhold til lovgivningen 
herunder mødernes organisering. 
 
Der blev efterfølgende diskuteret, hvorledes de årlige møder kunne organiseres samt 
indholdet af møderne. 
 
Repræsentanterne for hver boligorganisation gav udtryk for, at der er et ønske om at 
afholde individuelle møder på baggrund af de lovpligtige styringsrapporter. Det blev 
besluttet, at det er op til den enkelte boligorganisation at påføre i styringsrapporterne, 
om de ønsker at drøfte konkrete temaer med kommunen på et individuelt møde. 
Kommunen tager efterfølgende initiativ til at aftale et møde med deltagelse af de 
relevante parter. 
 
Desuden var der et ønske om at afholde et årligt fælles dialogmøde, hvor alle 
boligorganisationer er samlet, og hvor der er mulighed for at drøfte aktuelle temaer så 
som integration, helhedsplaner, boligudviklingsplaner/kommuneplan og transport i 
yderområder. Emner skal vælges i god tid og være relevant for alle boligorganisationer. 
Mødet forventes afholdt i maj 2011 inden kommunens budgetlægning begynder.  
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Side2/2 Det blev aftalt, at alle boligorganisationer sender en mail til Louise Trier 
lje@kerteminde.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og mail på den 
kontaktperson, de ønsker kommunen skal bruge. 
 
Efterfølgende sendes listen rundt, så alle har en opdateret liste over de personer, der 
er kontaktperson i hver boligorganisation i forhold til møder vedrørende styringsdialog. 
 
Kommentarer eller rettelser til referatet modtages frem til den 5. december 2010. 
Herefter betragtes referatet som godkendt. 
 
Som opfølgning på mødet, har vi fastsat datoen til det kommende fællesmøde mellem 
kommunen og boligorganisationerne til torsdag den 19. maj, 2011 kl. 15.00. 
 


