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1 Indmeldt af BS Nordjylland 
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Ad 1)  Velkomst 

TBH bød velkommen.  

 

Ad 2) Boligorganisationen orienterer 

TBH redegjorde for bestyrelsens sammensætning, hvor der var kampvalg om pladserne. Nyvalg af tre personer med en god geografisk 

fordeling og tillige forskellige faglige kompetencer og personlige egenskaber som bidrager til en konstruktiv dynamik i bestyrelsen.  

TBH m.fl. På afdelingsniveau er der en energisk bestyrelse i afd. 20, som bl.a. er gode til at iværksætte en række sociale initiativer. I de 

små afdelinger er det fortsat svært at etablere bestyrelser. I afd. 23, bofællesskab i Vrå, er der delvis oprettet et brugerråd, som inddra-

ges. Muligheden for at etablere en mere formel bestyrelse ved afd. 23 blev drøftet.    

 

Ad 3) Årsregnskab 2018 iht. styringsrapport mm. 

a) Status på forrige års aftaler: 

a. HP gennemgik udvalgte aftaler for en uddybning af selskabets svar.  

Aftale: Selskabet fortsætter sin praksis med at indskrive aftalernes status i styringsrapporten (afsnit 3). 

 

b) Økonomi på organisationsniveau: 

a. BJ uddelte materiale som grundlag for den videre drøftelse.  

b. LN spurgte hhv. til en byggesag (i) og en byggeskadesag (ii), der omtales i revisionsprotokollen.  

i. TBH & BJ redegjorde for sagen der foregår i Jammerbugt Kommune. Worst case scenariet er en udgift for selskabet på 

2,000 mio. kr. Selskabet ser dog flere muligheder for at tabet kan reduceres væsentligt.  

ii. BJ: Vedrører byggerier i hhv. Ålborg og Jammerbugt.  
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iii. BJ: Begge sager kan få betydning for hhv. egenkapital og dispositionsfond.  

c. LN: På flere nøgletal, der bl.a. benyttes til benchmark, kan der konstateres forskellige værdier i det fremsendte materiale.  

d. BJ: Tab på lejeledighed dækkes 100 % af dispositionsfonden. Tab på fraflytning dækkes hhv. af dispositionsfond og afdelin-

gernes henlæggelser. Det vurderes vanskeligt at begrænse tabet på fraflytninger, idet tabene primært er fordeler sig mellem 

socialt udsatte borgere og insolvente dødsboer.  

Aftale:  

1) Vedr. b: Opfølgning ved SDM 2020.  

2) Afklaring af forskelle i diverse nøgletal udredes efterfølgende administrativt af CR, LLJ og LN. 

3) Grundlaget for Hjørring Kommunes kritiske tilsyn og den politiske behandling, er det regnskabsmateriale der trækkes fra 

Landsbyggefondens database. 

 

c) Økonomi på afdelingsniveau: 

 

Vedr. afd. 21- Uggerby: 

LN spurgte til revisors bemærkning vedr. for lav afskrivning af forbedringsarbejde. CR svarede, at der arbejdes på en løsning, der integre-
res i den samlede vedligeholdelsesplan for afd. 21, hvilket forventes afklaret i 2020.  

Aftale: Løsning præsenteres ved SDM 2020. 

 

Vedr. afd. 52 - Østervrå: 

BJ redegjorde for afdelingens økonomiske situation. De økonomiske udfordringer betegnes som værende af teknisk karakter, idet sagen 
fortsat afventer sagsbehandling ved LBF. Der er umiddelbart ingen, eller kun begrænsede garantier i ejendommen (Frh. Kommune).  

Aftale: Det er tilsynet ved Frederikshavn Kommune, der håndterer sagen. Hjørring Kommune underrettes ved relevans.  
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d) Landsbyggefondens regnskabsgennemgang: 

CR oplyste, at regnskabsgennemgangen er modtaget. Besvarelse er under udarbejdelse.  

LN konstaterede, at der er flere sammenfald mellem de spørgsmål LBF og HJK stiller til regnskabet. 

Aftale: HJK tager selskabets svar til LBF til efterretning ift. HJK’ videre regnskabstilsyn af de pågældende punkter.  

   

e) Drift:   

 

Udlejning, ledighed og fraflytning: 

BJ og CR. Afd. 26 Bindslev var meget udfordret på udlejningen i 2018. I 2019 har situationen vendt sig i en mere positiv retning og i andet 
halvår er alle disponible boliger udlejet. Udviklingen for afd. 20 og 22 følges konstant.    

LLJ spurgte til afd. 53, Seatower i Frederikshavn. BJ svarede, at der nu er fuld udlejning.   

 

Effektivitet: 

BJ fortalte, at der kontinuerligt implementeres effektiviserende tiltag, både i administrationen og i driften. Effektiviteten i afdelinger ved 

plejecentrene, fx afd. 24 i Løkken, er det vanskeligt at forbedre effektiviteringsprocenten på, jf. styringsrapportens benchmarkværdi. Det 

skyldes primært de rengøringskrav der er knyttet til fælles- og servicearealer.  

 

Beboerklagenævn: Ingen sager ved beboerklagenævnet i 2018. 

 

Boligsocial status: CR oplyste, at de boligsociale problemer ved afd. 26 i Bindslev, der blev drøftet ved forrige års SDM, tilsyneladende er 
gået i sig selv igen.  
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f) Vedligehold, renovering og byggeri: 

a. HP: Med henvisning til aftalepunkt fra 2018, kan der for afdelinger i Hjørring Kommune fortsat konstateres et efterslæb i hen-

læggelser til vedligeholdelse. Sammenholdt med ”tvillingeafdelinger” gælder det både de opsamlede og de årlige henlæggel-

ser. Aftalepunktet er derfor kun delvis efterlevet.  

b. BJ og CR påpegede, at der er sket en betragtelig stigning i henlæggelserne for en del afdelinger udenfor Hjørring Kommune. 

Det anerkendes, at afdelingerne i Hjørring Kommune, ikke har et tilfredsstillende henlæggelsesniveau og at niveauet sandsyn-

ligvis ikke kan dække alle vedligeholdelsesbehovene. Der forventes bl.a. tagudskiftning på flere ejendomme.  

c. HJK har forståelse for, at stigning i henlæggelserne i afd. 21 og 26 er en balancegang, hvis boligerne fortsat skal være attrakti-

ve.  

d. BJ og CR: Opdatering af 15-årige vedligeholdelsesplaner, iht. til revisors bemærkning, forventes afsluttet til februar 2020. Når 

planerne er analyseret, vil de danne grundlag for de budgetterede henlæggelsesniveau for afdelingerne.  

e. TBH tilføjede, at færdiggørelse af vedligeholdelsesplanerne er et prioriteret fokusområde for bestyrelsen i 2020.  

  

Aftale:  

1) Henlæggelserne for afd. 20 og 22 skal øges. For afd. 20 og 26, skal det tilsigtes at øge henlæggelserne i det omfang, det ikke 

påvirker boligernes efterspørgsel negativt.   

2) Status for vedligeholdelsesplanerne præsenteres ved SDM 2020.   

 

Ad 4) BS-Nordjylland om deltagelse i Projekt Naturkommune: 

BJ redegjorde for selskabets initiativer og engagement. Der er opbakning blandt beboerdemokraterne til at implementere ideerne i driften, 

dog med hensyntagen til de økonomiske aspekter.   
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Ad. 5)  Ældreboliger/seniorfællesskaber i Løkken 

AK: Der pågår aktuelt en intern politisk drøftelse ved HJK om, hvilket spor BSN skal anmodes om at arbejde videre med. Afklaring heraf 

forventes forud for politisk SDM d. 11.12.2020.   

Aftale: Initiativet er ved Hjørring Kommune.  

 

Ad. 6) Seniorboligprojekt på Korshøjvænget i Bjergby 

BJ orienterede om status på projektemnet. Det kan blive svært at få de økonomiske ender til at nå sammen, så huslejen lander på et kon-

kurrencemæssigt og attraktivt niveau. BJ er derfor skeptisk overfor, om projektet kan realiseres. 

Aftale: BJ og HP aftaler et møde primo november, hvor projektet status og videre muligheder drøftes.  

 

Ad. 7) Samarbejdsrelationer 

BJ udtrykte tilfredshed med den formelle mødefrekvens, der aktuelt består af tre faste møder årligt. 

AK orienterede om den stigende politiske interesse på det almene boligeområde. Som følge heraf er der et større behov for møder hen-

over året med boligselskaberne, end tidligere.  

LLJ og LN kvitterede for et særdeles informativt og velstruktureret regnskabsmateriale etc.     

Aftale: Nuværende mødestruktur fastholdes. Øvrige møde afholdes ved behov.  

    

Ad. 8) Eventuelt 

Aftale: Politisk SDM afholdes d. 11.12.2019. Selskabet fremsender emner til dagsordenen til LN. Deadline 27.11.2019. 


