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Andelsboligforening

Ålle renoveringsprojekter skal ledsagesaf en tilstandsvurdering.
Alle renoveringsprojekter skal ledsagesaf en behovsvurdering.
Alle boliger skal være af tidssvarendestandard.
Beboeres råderet over egen bolig og mulighedfor individuelle boligforbedringer skal fiemmes

D. Udleining.
k Boligerne udlejes i henhold
med Tønder Kommurie omkring

*

til venteliste.

Der tilstræbes

og arbejdes

hen imod

en løberide debat

Vurdering af beboersammensætning.

ø

Den kommunale

ø

Med passende mellemrum gennemgåsforeningens udlejningspolitik, såledesat de
valgmuligheder,

anviwingsret.
lovgivningen

levrter plads

til, er tilpasset

det a7duel1e behov.

E. Mjjig,
k

Sprøjtemidler

ø

ø

og miljø

HøjerAndelsboligforeningharenmålsætningomatbegrænsebrugenafpesticiderved
renholdelse af fællesarealer, stier og P. arealer. På sigt laves planlægnirig for drift af grønne
områderide enke1teafdelinger.
Boligforeningen tager sit fulde ansvarfor at medvirke til, at beboerne ikke har et unødvendigt
ressourceforbrug.

ø

r Beboermiljø
ø

og beboertmdersøgelser.

Højer Andelsboligforening udvikler
samarbejde med DÅLBO a.m.b.a.

metoder til at undersøgebeboerneskrav og ønsker i

F. Pressestrategi/informationsformidling.
Højer Andelsboligforeriing vil være åben ovetfor pressen og sørge for i4ormation
omkring nye tiltag samt emner deriøvrigt kan have interessefor vore omgivelser.
* Opdateret hjemmesidegiver aktuel information.
*

G. Afdelinger

og demokrati.

ø

Boligforeningen vil løbende gøre en indsatsfor at styrke beboerdemokratiet.

0

Boligforenirxge'tytilbyder interrte eller eksterne kurser til afdelingsbestyrelsesmedlemmer,som
minimum indenfor etrterne:
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Itætroduktion

*Budget

Andelsboligforening

til beboerdemokrati.

og regnskab.

øBoligforeningeri ajholder min. 1 årligt fællesmøde med evt. afdelingsbestyrelse.

H. Medarbeidere/personale.
> Højer Andelsboligforening udarbejder en politikfor uddannelseaf personale, der sikrer, at
medarbejdere ansatiboligorganisationen kari medvirke til genriemførelsenaf boligforeningens
målsætning.

ø
ø

I.

Personalet skal tilbydes uddarxnelse,der sikrer faglig og personlig udvikling til gavnfor en
engageret iridsats omkring den daglige drift og udviklingen iridenfor den almene boligsektor.
Såfremt anvendelseaf sprøjtemidler finder sted, skal det ske af hertil uddannetpersonale.

Økonomi.

r

Administrationsselskabet

DALBO

a.m.b.a.

op7cræver administrationsbidrag

hos boligjoreningen,

opdelt i faste og variable ydelser ihenhold til prisbØad.
I forbindelse med budgetbehandling tages stilling til fordeling af administrationsbidrag fra
afdelinger.
ø Iforbindelsemedbudgetlægningskalderskeenkritiskvurderingafomkostningsmveaumed
detformål, at minimere afdelingernes udgifter til administration.
«» Åfdelirtgers midler i fælles formueforvaltning forrentes bedst muligt med lavest mulig risiko.
*

J. Ory;tanisationsbestyrelsen.
> Bestyrelsesmedlemmerrieskal give en status i forhold til målsætningsprogrammet,når de
deØtagerpå afdelingsmøde.
r Bestyrelsesmedlemmerneskal være til rådighed for en evt. afdelingsbestyrelse idens
mødeaktivitet.

k Bestyrelsensikrer, at der før den årlige generalforsamling sker en statusvurdering og en
justering af målsæbnirigsprogrammet.
k Bestyrelsenskal arbejdefor at fastholde og udbygge samarbejdet med relevante
boligorganisationer.
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Højer,

den 30. oktober

Andelsboligforening

2018

Bestyrelsen:

ria Johannsen

Je

Lisbeth

Norup

r

Ida Christensen

Finn
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Petersen

