
Referat  
 
fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Vesterport og Frederikshavn Kommune 
onsdag den 18. november 2020 kl. 10.00 på plaformen MS Teams 
 
For Boligforeningen Vesterport deltog: Direktør Steen Møller Andersen. 
 
For Frederikshavn kommune deltog: Anne Stær Nørgaard (Jurist, støttesagsbehandling), og 
Suzanne Kogsbøll (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) 
samt Leif Christensen (afdelingsleder, Plan og Analyse afdelingen i Center for Økonomi og 
Personale) og Kasper Seiersen Conradsen (det økonomiske og organisatoriske tilsyn samt tilsynet 
med udlejningen). 
 
 
Sidste års konklusioner / aftaler: 
 
2018 – Ingen aftaler 
 
 
 
Økonomi og drift: 
 

- Hovedforeningen har i 2019 et driftsoverskud på 467.615 kr., der er tillagt arbejdskapitalen  
- 10 afdelinger har driftsoverskud. 3 afdelinger har driftsunderskud. Overskud og underskud 

afvikles i henhold til lovgivningens regler. 
- Boligforeningens almene afdeling for intern teknisk rådgivning og intern 

håndværkervirksomhed udviser et overskud på 23 t.kr. Overskuddet er tillagt egenkapitalen. 
- Håndværkerafdelingen A/S udviser et underskud på 15 t.kr. der er tillagt resultatkontoen. 

Selskabet er et kooperativt ejendomsselskab, som er medlem af Det Kooperative 
Fællesforbund, og som har til formål ”på almennyttig basis at drive virksomhed for 
Boligforeningen Vesterport”. Selskabets aktivitet er at drive handel med køb og salg af 
ejendomme samt investering heri. Boligforeningen Vesterport ejer samtlige aktier, som i 
boligforeningens regnskab er optaget til anskaffelsessummen = 500.000 kr. Selskabets 
egenkapital udgør ultimo 2019 i alt 9,93 mio. kr. Selskabets aktiver består primært af 
bygninger og grunde.  

- Nettoadministrationsudgifterne udgør= 3.181 kr. pr. lejemålsenhed v/ 2.629 
lejemålsenheder. 

- Administrationsbidrag for egne afdelinger i drift, 3.268 kr. pr. lejemålsenhed v/ 2.629 
lejemålsenheder 

- Administrationsbidrag inklusiv sideaktivitetsafdelinger udgør 3.614 kr. pr. lejemålsenhed 
v/2.629  

- Dispositionsfonden (disponibel del) = 5.218 kr. pr. lejemålsenhed v/2.629 lejemålsenheder 
- Egenkapital = 54.295.657 kr. 
- Dispositionsfonden har dækket lejeledighed i afdelingerne med 470.973 kr. således:  

afdeling 1 med 97.576 kr., afdeling 4 med 167.855 kr., afdeling 5 med 30.422 kr., afdeling 6 
med 4.758 kr., afdeling 7 med 8.553 kr., afdeling 9 med 21.810 kr. og afdeling 10 med 
4.804 kr. afdeling 30 med 536 kr., afdeling 32 med 132.676 kr. og afdeling 55 med 1.983 kr. 
Afdelingerne 12, 14 og 17 har ikke modtaget tilskud til tab ved lejeledighed. 



- Dispositionsfonden har ydet tilskud til tab ved fraflytning i alt 512.380 kr. hvoraf 236.888 kr 
vedrører afdeling 5. 

- Afdelingerne har et samlet nettoresultat på 1,9 mio. kr. mens der netto er opsamlede 
overskud for 4,5 mio. kr. Frederikshavn Kommune har særligt fremhævet 4 afdelingers 
opsamlede overskud, som nærmer sig eller overstiger 10% af årets lejeindtægter, og 
Vesterport har redegjort for disse på årets møde, herunder de tekniske forhold som ligger til 
grund for resultaterne. Vesterport har stor opmærksomhed på at afdelingernes resultater skal 
balancerer. Redegørelsen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer. Opsamlede 
resultater afvikles i henhold til lovgivningen. 

- Afdeling 9 har opsamlet underskud på -260.957 kr. svarende til 0,35% af årets lejeindtægter 
som udgør 10,4 mio. kr. Der er i året afviklet 213.000 herpå. 

- Afdeling 12 har et opsamlet underskud på -25.112 kr. svarende til 1,95% af årets 
lejeindtægter. 

- Årsregnskab 2019 er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.  

- Aftalen mellem Regeringen, KL og BL om, at de almene boligorganisationer frem mod 
2020 skal reducere deres udgifter med 1,5 mia. kr. i forhold til årsregnskaber 2014 blev 
drøftet. De 1.5 mia. kroner er et samlet mål for hele den almene boligsektor og potentialet er 
forskelligt. De enkelte boligorganisationer og afdelinger har fortsat deres frihed til at 
beslutte, hvordan effektiviseringsgevinster bedst kan hentes hjem. Effektiviseringen skal 
komme beboerne til gode i form af lavere huslejer. 

- Styringsrapporten blev gennemgået og kommenteret.   
- Boligforeningen Vesterports samlede effektivitetstal er 99,4. Boligforeningen Vesterport 

oplyser at dette er regionens bedste. 
 

 
Ledelse og demokrati: 
 

- Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) og har haft 
generelle drøftelser om beboerdemokratiet 

- Bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år 
- Boligforeningen har afdelingsbestyrelser 11 af 13 afdelinger og gør sig væsentlige 

bestræbelser på at understøtte og opfordre til deltagelse i beboerdemokratiet. 
- Boligforeningen har i årets løb været part i 2 sager i Beboerklagenævnet, og har fået 

medhold i begge.  
 
 
Udlejning: 
 

- Boligforeningen har ikke udlejningsproblemer.  
- Boligforeningen har ikke boliger, der efter aftale med kommunen udlejes efter særlige 

kriterier. 
 
 
 
 
 



 
Boligafdelinger: 
 

- Boligforeningen har ingen boligsociale problemer 
- Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL’s vejledning omkring skimmelsvamp 
- Bruger aktivt og ajourfører 20-årige vedligeholdelsesplaner 
- Boligforeningen benytter B-ordning ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning. 
- For boligforeningens ældreboliger med kommunal anvisningsret er der på kommunens 

opfordring besluttet at indføre A-ordning. 
 
 
 
 
Nybyggeri og renoveringer: 
 

- Afdeling 1 ”Det gamle Vesterport” helhedsplan iværksættes i 2021. 
Der har grundet de forsamlingsrestriktioner som Covid-19 har medført været afholdt 6 
mindre infomøder om helhedsplanen over 2 dage (morgen, middag og aftensmøde) med 
max 40 deltagere pr. møde. Møderne har været en succes, og de differentierede tidspunkter 
har sikret at alle beboere uanset arbejdsmarkedstilknytning, har haft mulighed for at deltage. 
Herpå har helhedsplanen været til godkendelse på et afdelingsmøde, afholdt i Arena Nord 
grundet forsamlingsrestriktionerne. Der er herudover tilmeldt 50 beboere til fokusgrupper, 
der skal være med til at definere badeværelser, køkkener mv. 

- 1. etape af helhedsplan i afdeling 4 ”Mølleparken/Koktvedparken/Birketoften” blev afsluttet 
i 2016. Etape 2 af helhedsplanen som omfatter de resterende 160 boliger i samme afdeling er 
igangværende. 

 
 
 
Konklusioner / aftaler 2019: 
 

- Ingen aftaler. 
 
 


