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Status på projektet ’Tilflytterboliger’ 
 
D. 19.01.18 
 

Siden udsendelsen af status på projektet ”Tilflytterbolig” i november måned 2017 har vi modtaget 

yderligere et par henvendelser, som betyder, at mere end 30 lokalsamfund og kommuner nu har vist 

interesse for projektet.   

I sidste statusbrev gjorde vi opmærksom på, at vi afventede svar på en ansøgning til Landdistriktspuljen, 

hvor vi blandt andet søgte om midler til udarbejdelse af vedtægter, herunder advokatbistand, vedrørende 

fonden og de regionale boligselskaber. Desværre fik vi afslag på denne ansøgning.    

Der er nu afholdt fire møder, hvor forslaget er blevet gennemgået. Efter vores vurdering har resultatet af 

disse møder været meget positivt. Det betyder, at vi arbejder videre med projektet og de udfordringer, som 

det medfører. Aktuelt arbejder vi med følgende: 

 Kort før jul sendte vi brev til boligminister Ole Birk Olesen vedrørende de uklarheder, der gælder, 

hvis man vil forlænge en tidsbegrænset lejeaftale. Vi har netop modtaget svar fra ministeren, og 

som vi tolker det, er det muligt at forlænge en tidsbegrænset lejeaftale, forudsat det er sagligt 

begrundet, hvilket antages at være tilfældet, når der er tale om en tilflytterbolig.  

 Vi er i gang med at undersøge, om det kommunale bidrag til boligfonden er på kant med 

kommunalfuldmagten. Derfor har vi nu udarbejdet udkast til vedtægter for henholdsvis 

Landdistrikternes Boligfond og de regionale boligselskaber. Det er hensigten, at disse udkast skal 

drøftes med de tre kommuner, som vi p.t. er dialog med om dette spørgsmål.  

 Vi tager nu kontakt til DLR Kredit A/S med henblik på afholdelse af et møde, hvor planen er at få 

afklaret, om det er muligt at få realkreditlån og i givet fald på hvilke vilkår.      

 Udarbejdelse af et profilark - se vedhæftede udkast, hvor det enkelte lokalsamfund beskriver de 

ressourcer og kvaliteter, som det pågældende lokalsamfund kan tilbyde. Tanken med profilarket er, 

at det skal bruges i dialogen om realkreditbelåning med DLR Kredit A/S samt profilering og 

markedsføring af projektet.     

 Vi har købt domænenavnet ”tilflytterbolig.dk”, som kommer til at danne grundlag for en 

kommende hjemmeside, hvis formål er at profilere og markedsføre projektet. 
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Har I spørgsmål til dette informationsbrev, eller ønsker en nærmere drøftelse af forslaget/projektet, er I 

meget velkomne til at kontakte os på tilflytterbolig@gmail.com eller tlf. 24 67 80 16. 

 

Med venlig hilsen 

Preben Boye Jørgensen – projektleder ’Tilflytterboliger’  

Martin Carstensen – kommunikationschef Danmark på Vippen  
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