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Mødedeltagere – BoVendia: Mariann S. Kristensen (MK) formand. 
Kurt Rasmussen (KR) næstformand.
Johnny Jensen (JJ) direktør.
Marlene Pejtersen (MP) administrationschef. 
Susanne Topholt Sørensen (STS) økonomichef.

Politisk repræsentation, Hjørring Kommune (HJK): Arne Boelt (AB). 
Per Møller (PM). 
Henrik Jørgensen (HJ). 

Administrativ repræsentation, HJK: Tommy Christiansen (TC) kommunaldirektør.
Leif Serup (LS) direktør Sundhed, Ældre og Handicap.
Lars Nielsen (LN) konsulent støttet byggeri.

Møde afholdt: Onsdag 8. januar 2020 kl. 12.30 – 14.00 på Hjørring Rådhus

Dagsorden

1. Velkomst v. HJK
2. BoVendia orienterer

a. Økonomi
b. Ikke økonomi

3. Temadrøftelse: Boligorganisationens politik og strategi for dispositionsfonden – v. BoVendia
4. Status på proces for fremtidens behov for almene boliger i Hirtshals – v. HJK
5. Indsatsen for kommunens svage beboere efter nedlæggelsen af botilbuddet på Frederiks-

havnsvej1
6. 16 ældreboliger med kommunal anvisning på Frederikshavnsvej, det videre forløb - v. HJK
7. Status på afslutning af 6 byggeregnskaber – v. BoVendia
8. Aktuelle byggerier – v. BoVendia
9. Projektemner v. BoVendia
10. Evaluering af samarbejde mellem Hjørring Kommune og BoVendia2

11. Orientering fra Hjørring Kommune
12. Andet

1 Fremsendt af BoVendia
2 Fremsendt af BoVendia
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1. Velkomst v. HJK
AB bød velkommen og kort præsentation af mødedeltagerne. 

2. BoVendia orienterer
a. Økonomi
STS redegjorde overordnet for den økonomiske situation, der generelt vurderes stabil. Optime-
ring af flere arbejdsgange har f.eks. medført besparelser på renholdelse (4,5 %) og vedligehol-
delse (6,3 %). 

Dette medvirker bl.a. til, at størstedelen af afdelingerne har uændret husleje i 2020. Enkelte af-
delinger får mindre huslejestigninger som konsekvens af renoveringer. Administrationsbidraget 
holdes ligeledes uændret for 3. år i træk. 

Landsbyggefonden har gennemgået regnskab for 2018 uden yderligere bemærkninger. 

b. Ikke økonomi
MK orienterede om erfaringerne fra de første tre år efter fusionen i 2017. De opstillede mål-
sætninger med fusionen bl.a. mere robuste afdelinger, samdriftsfordele og mere dynamiske ar-
bejdsformer er opfyldt. 

Det prioriteres højt at beboerne i hverdagen, så vidt muligt, møder de driftsmedarbejdere de 
kender, da det bidrager til større tryghedsfølelse. 

Fra 2020 har BoVendia indgået en administrationsaftale med Vestbyens Ældreboliger i Hirts-
hals. Fra 1.05.20 har BoVendia indgået et administrativt samarbejde med Fredensbo Boligfor-
ening i Brønderslev. 

Herudover:   

 Er der igangsat installation af røgalarmer i alle boliger.

 Er Kulturcafeen i Hjørring Vestby blevet genåbnet og er velfungerende.  

 Er organisationsbestyrelsen tilpasset og består nu af 9 medlemmer.  

3. Temadrøftelse: Boligorganisationens politik og strategi for dispositionsfonden – v. 
BoVendia

JJ redegjorde for anvendelsen af dispositionsfondens midler. En del af midlerne er disponeret 
på forhånd til huslejestøtte, i medfør af flere renoveringsprojekter gennemført i samarbejde 
med Landsbyggefonden. Årligt bidrager dispositionsfonden fx med ca. 3,0 mio. kr. i huslejestøt-
te til vestbyparken i Hjørring. 

Blandt andet af de årsager, kan dispositionsfondens disponible del ved første øjekast fremstå 
mere kritisk, end det reelt er tilfældet. Med det in mente ser BoVendia ikke med helt samme 
bekymring på dispositionsfondens niveau, som Hjørring Kommune. 

STS tilføjede, at det er svært at udarbejde langsigtede budgetter for dispositionsfonden, da 
dispositionsfondens bidrag til eventuelle kommende helhedsplaner ikke kendes. 
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MK kvitterede for fritagelsen for obligatorisk dispositionsfondsdækning til afdelingernes lejetab 
og tab ved fraflytning for perioden 2018-2021. Fritagelsen øger muligheden for at styrke dispo-
sitionsfonden, og bedre forudsætninger for, at målrette midlerne til de afdelinger med de stør-
ste behov. 

4. Status på proces for fremtidens behov for almene boliger i Hirtshals – v. HJK
TC indledte med at kvittere for en god og konstruktiv dialog med både BoVendia og Domea om 
en fælles boligplan. 

Planen skal både imødekomme færre boliger samt sikre boliger med et huslejeniveau, der er 
tilpasset lavindkomstgrupper. Det kan derfor blive nødvendigt, at BoVendia gentænker deres 
projekter for Ulvkærparken og Mågevej/Søndergade ift. at boligplanen kan opnå støtte ved bå-
de Landsbyggefonden og ministeriet.   

 JJ oplyste, at BoVendia, ved behov, ser positivt på en større boligreduktion i Ulvkærparken, 
end den nuværende helhedsplan indeholder. Det er samtidigt vigtigt med en snarlig afkla-
ring af situationen for Mågevej/Søndergade. 

AB supplerede med de positive samtaler, der har været ført med boligministeren. Det vurderes, 
at ministeren har god forståelse for problemerne, hvilket giver forhåbninger om opbakning her-
fra. Der skal desuden findes en model, der sikrer at boligplanen, så vidt muligt spiller sammen 
med de øvrige indsatser der iværksættes i Hirtshals.  

MK spurgte om forventningerne til det tidsmæssige forløb. Hertil svarede TC, at det meste af 1. 
halvår sandsynligvis går med at udarbejde en fælles boligplan, hvorefter Landsbyggefonden og 
ministeriet kan sagsbehandle i 2. halvår 2020. 

 

5. Indsatsen for kommunens svage beboere efter nedlæggelsen af botilbuddet på 
Frederikshavnsvej3

MP: Lukningen af botilbuddet på Frederikshavnsvej har medført, at den beboerkategori tilbud-
det var målrettet, nu i stigende omfang skal inkluderes i de ”almindelige” boligområder. Situa-
tionen har givet nogle udfordringer for de etablerede beboere i de berørte boligområder.  

Herudover oplever BoVendia oftere end tidligere, en større andel ”svage” beboere, der på den 
ene eller anden måde falder gennem systemet og lever en meget isoleret tilværelse. Bekym-
ringen blev belyst med et par konkrete eksempler.  

LS redegjorde for de faglige begrundelser for lukningen af botilbuddet på Frederikshavnsvej. 
Med hensyn til ”svage” beboere, har Hjørring Kommune bl.a. et specialteam, der kan støtte 
borgere med at administrere hverdagen, bl.a. økonomistyring. 

PM tilføjede, at Hjørring Kommune altid er åbne for at samarbejde med boligselskaberne om 
indsatser, der kan bidrage til at løse udfordringer for borgere med sociale udfordringer. 

3 Fremsendt af BoVendia
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6. 16 ældreboliger med kommunal anvisning på Frederikshavnsvej, det videre forløb - 
v. HJK

TC redegjorde hvorfor, Hjørring Kommune ikke længere har behov for at råde over boligerne, 
og anvisningsretten derfor skal ophøre. 

Som grundlag for en eventuel politisk sagsbehandling, skal konsekvenserne for afdelingen ved 
salg, være skriftligt dokumenteret. Der er behov for en nærmere drøftelse af den redegørelse 
om de økonomiske konsekvenser, som BoVendia fremsendte ultimo 2019.

AB, PM og HJ fremhævede, at der i byrådet ikke er forståelse for de høje kommunale omkost-
ninger til tomgangsleje. Derfor er det en bunden opgave, at der konstant er fokus på at tilpasse 
udbud og efterspørgsel på ældreboliger, så udgifterne til tomgangsleje begrænses.  

MK præciserede, at BoVendia ikke definitivt har sagt nej til at sælge boligerne, men der er be-
hov for, at BoVendia for drøftet sagen med Landsbyggefonden, med henblik på at få belyst de 
økonomiske konsekvenser for afdelingen. 

Aftale: Hjørring Kommune indkalder BoVendia til opfølgende administrativt møde, så der kan 
landes en løsning til videre politisk behandling, herunder en løsning, der tilgodeser såvel Hjør-
ring Kommune som beboerne i afdelingen. 

7. Status på afslutning af 6 byggeregnskaber – v. BoVendia
STS oplyste, at 7 byggeregnskaber afventer. 

Følgende fire regnskaber er ved revisor: Hirtshals (Toplærkegården), Tårs (Søholm), Svane-
lundsbakken (Hjørring C) samt Børnehaven i Lundergård.   

Revisor er i dialog med Kuben vedr. de tre helhedsplaner for Vestbyparken. 

MK tilføjede, at det er høj prioritet at få regnskaberne afsluttet. 

8. Aktuelle byggerier – v. BoVendia
JJ: 

 Nye ungdomsboliger på Lollandsgade/Østergade kører planmæssigt med forventet drifts-
start i maj 2020. 

 Renovering i Sindal, Danmarksgade/Bellisvej: Forløber planmæssigt og trinvis indflytning 
pågår. Projektet har fået mange positive ord med fra borgerne. 

 Renovering af ”Højhuset” jf. tidsplanen. Indflytning ultimo forår.   

9. Projektemner v. BoVendia
JJ: Renoveringsplan for afd. 13 er under forberedelse. Anslået udgift 300 mio. kr. heraf ca. 265 
mio. kr. som støttet del. BoVendia har herudover ingen aktuelle planer, men er fortsat interes-
seret i at opføre de planlagte 96 kommunale plejehjemsboliger i Sindal. 
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 AB og PM betonede vigtigheden af, at der bliver en række ”billige boliger”, i prisniveauet 
3.000 – 4.000 kr. 

Hertil svarede JJ, at der er stor opmærksomhed på huslejeniveauet og at BoVendia er op-
mærksom på Beskæftigelsesministeriets huslejevejledninger. Dog pointerede JJ også, at 
de nuværende billige boliger er i så dårlig stand, at en tidssvarende renovering er påkrævet 
for at sikre velfungerende og attraktive boligområder. 

AB informerede om, at der fra Hjørring Kommunes side ikke er aktuelle planer de kommende 
år for nye almene boliger, med undtagelse af Dronningensgade. 

10.Evaluering af samarbejde mellem Hjørring Kommune og BoVendia4

JJ udtrykte overordnet set tilfredshed med samarbejdet på alle niveauer med den kommunale 
organisation. 

Forløbet omkring Hjørring Kommunes ønske om en reduktion af familieboliger med kommunal 
anvisningsret på Vester Allé i Hjørring (Højhuset), har dog givet nogle gnidninger. BoVendia 
kunne ønske, at Hjørring Kommune havde været mere tydelig om sine behov på et tidligere 
tidspunkt, da byggeriet så eventuelt kunne være disponeret på anden måde.  

 Hjørring Kommune tog kritikken til efterretning. 

Aftale: BoVendia vender tilbage med deres svar på Hjørring Kommunes opsigelsesbrev.5

11.Orientering fra Hjørring Kommune
Ingen emner drøftet. 

12.Andet
MP meddelte, at BoVendia accepterer Hjørring Kommunes opsigelse af anvisningsretten på 9 
familieboliger på Nørregade 60, 9870 Sindal. 

LS spurgte om muligheden for etablering af et fællesrum for beboerne på Svanelundsbakken.

 Kurt Rasmussen, der selv bor  i ejendommen, kom med en ide til  mulig placering i de nu-
værende bygninger. 

Aftale: BoVendia er positive overfor at bidrage til en løsning, hvis Hjørring Kommune ser et 
behov for et fællesrum på Svanelundsbakken.  

4 Fremsendt af BoVendia
5 Deadline 1. marts 2020. Tilføjet efter mødet på anmodning af Hjørring Kommune.


