
Referat  
 
fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn 
kommune fredag den 01. december 2020 kl. 10.15 på platformen MS Teams 
 
For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen  
 
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: 
 

- Boligforeningen må opdatere interne kontroller og forretningsgange på de af revisionen 
anførte områder.  
De interne kontroller og forretningsgange er opdateret og godkendt af revisionen, og 

benyttes aktivt i den daglige drift. 

 
 
 
Økonomi og drift: 
 

- Hovedforeningen har i 2019 et driftsoverskud på 565.052 kr., der er tillagt arbejdskapitalen.  
- 15 afdelinger har driftsoverskud, 3 afdelinger balancerer og 20 afdelinger har 

driftsunderskud. Afdelingernes akkumulerede resultat i 2019 udgør 2.881.710 kr. 
Afdelingernes akkumulerede opsamlede resultat udgør -1.927.593 kr. mod -5.391.098 kr. i 
2018. Overskud og underskud afvikles/udlignes i henhold til lovgivningens regler. 

- Revisionen fremsætter anbefaling om at organisationsbestyrelsen har fokus på at sikre at 
afdelingernes huslejeindtægter tilpasses det faktiske niveau for omkostninger så der sikres 
balance under hensyntagen til afvikling af opsamlede overskud fra tidligere år. Der var på 
styringsdialogmødet drøftelse herom, og boligorganisationen har et kontinuerligt fokus på 
afdelingernes resultater. 

- Nettoadministrationsudgifter udgør 3.435 kr. pr. lejemålsenhed. (sidste år, 3.505 kr.) 
- Administrationsbidrag opkræves med 3.687 kr. pr. lejemålsenhed (sidste år 3.619 kr.). 
- Administrationsbidrag inklusiv sideaktiviteter udgør 4.238 kr. pr. lejemålsenhed. 
- Egenkapitalen udgør 22.877.724 kr. (sidste år = 22.304.853 kr.). 
- Dispositionsfondens disponible del udgør 2.154 kr. pr. lejemålsenhed (sidste år 2.577 kr.).                        
- Dispositionsfonden har ydet tilskud til afdelinger med 10.346 t.kr. mod 9.633 t.kr. i 2018  
- For at styrke boligforeningens dispositionsfond har Frederikshavn Byråd den 26/8 2015 

godkendt, at Frederikshavn Boligforenings dispositionsfond i årene 2015, 2016, 2017 og 
2018, ikke generelt dækker huslejetab i boligforeningens afdelinger, men alene dækker 
lejetab i afdelinger med driftsunderskud, jfr. mulighederne i § 41 i Bekendtgørelse om drift 
af almene boliger. Afdelinger med driftsoverskud må således i de anførte år selv afholde 
udgifter til lejetab. Beslutningen er i 2019 forlænget i yderligere 5 år. 



- Revisionen har i revisionsberetningen anført, at hovedforeningen har ydet lån på 38.183.000 
kr. til afdelinger, der ikke er bundet på dispositionsfonden. Lånene knytter sig til 
ufinansierede forbedringer. Baggrunden for disponeringen blev forklaret. 

- Revisionen har i revisionsberetningen anført, at der fra hovedforeningen er udlånt 5.7 mio. 
kr. til afdeling 50 ”Ørnevejens Skole”, der på statusdagen ikke er i drift, samt 5,5 mio. kr. til 
af deling 90 ”Solsbækvej/Grønnevænget” der endnu ikke er i drift. 

- Forvaltningsrevision: Revisionen konkluderer, at den udførte egenkontrol nu fuldt ud lever 
op til reglerne herfor. Revisionen anfører at den nuværende egenkontrol er velfungerende og 
veludviklet med fokus på målpunkter i forhold til økonomi, beboere, medarbejdere og 
udvikling af boligforeningen. 

- Årsregnskaber 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. 

- Frederikshavn Boligforenings overordnede effektivitetsprocent er 90,7 – gennemsnittet i 
Frederikshavn Kommune er 89,8 og gennemsnittet i Region Nordjylland er på 85,7. 
Boligorganisationen har ingen røde afdelinger. 

- Landsbyggefondens opklarende spørgsmål til Frederikshavn Boligforenings årsregnskaber 
2019 og boligforeningens besvarelse heraf blev gennemgået. 

 
 
 
 
Ledelse og demokrati: 
 

- Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) 
- Bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og har haft generelle 

drøftelser om beboerdemokratiet 
- Boligforeningen afholder årligt møde med nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser, 

hvor man orienterer om mulighederne for indflydelse på afdelingernes drift. 
- Der har i løbet af 2020 verseret en sag i boligorganisationen, hvor 2 medlemmer af 

organisationsbestyrelsen har udtrykt mistillid til bestyrelsesformanden og direktøren. Sagen 
har været behandlet af Frederikshavn Kommunes tilsyn, som ikke har fundet brud på 
lovgivningen. Sagen er herefter behandlet i BL – Boligorganisationernes Landsorganisation, 
som heller ikke har fundet brud på lovgivningen. Bestyrelsesformanden har valgt at træde 
tilbage, og repræsentantskabet har valgt en ny formand, og 2 nye medlemmer. Sagen blev 
drøftet på styringsdialogmødet, og status er at boligorganisationen har en velfungerende 
bestyrelse som ser fremad, og arbejder engageret og proaktivt for boligorganisationens 
interesser. 

 
 
 
 
 



Udlejning: 
 

- Boligorganisationen oplever ikke udlejningsvanskeligheder. Dette gælder både for 
boligorganisationens boliger til normal udlejning og til boliger med kommunal anvisning. 

- Boligorganisationen har stor bevågenhed på, at der de kommende år tilføjes et større antal 
boliger til markedet i Frederikshavn by. 

- Boligorganisationen har boliger, der efter aftale med kommunen udlejes efter særlige 
kriterier. Aftale herom er i 2016 forlænget i yderligere 4 år. 

- Benytter A-ordning ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning. 
 
 
 
Boligafdelinger: 
 

- Boligorganisationen oplever ikke boligsociale problemer.  
- Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL’s vejledning omkring skimmelsvamp. 
- Boligorganisationen arbejder kontinuerligt med muligheder for sammenlægning af 

afdelinger. 
- Bruger aktivt og ajourfører 20-årige vedligeholdelsesplaner.  

 
 
 
Nybyggeri og større renoveringer: 
 
Nybyggerier: 

- Ørnevejens Skole etape 1 – forventes afsluttet februar 2021 
Her opleves der god interesse for projektet. Størstedelen af boligerne i punkthus 1 er afsat. 
Corona pandemien giver dog udfordringer i forhold til fremvisning af boliger til 
interesserede boligsøgende.  

- Ørnevej punkthus 2 (erstatning for tagetage på vinkelvej) – Skema A under udarbejdelse. 
- Solsbæksvej 2 og Grønnevænget 2 i Sæby – Skema B godkendt 24-06-2020 – projektet er i 

gang. 
 
Større renoveringer: 

- Aulaen på Ørnevejen – Skema A under udarbejdelse. 
- Afdeling 1 – Vinkelgården – Skema B godkendt 28-08-2019 – projekt er i gang. 
- Afdeling 3 – Bakkegården – Skema C godkendt 18-12-2019 
- Afdeling 4 – Cloosparken – Afventer skema C 
- Afdeling 6 – Koktved – Helhedsplan ved Landsbyggefonden – ingen Skema A endnu 
- Afdeling 8 – Munkeparken – Helhedsplan ved Landsbyggefonden – ingen Skema A endnu 
- Afdeling 14 – Lindebo – Skema B godkendt 24-06-2020 – Projekt er igang 
- Afdeling 15 – Gartnerbo – Helhedsplan ved Landsbyggefonden – ingen Skema A endnu 
- Afdeling 34 – Ålborgvej 431 Dybvad – Skema A godkendt 16-09-2020 
-  

 
 
Boligforeningen anfører, at man generelt oplever mangel på almene lejeboliger i Sæby 
 



 
 
Konklusion / aftaler 
 

- Boligorganisationen gør en ændret indsats for beboerdemokratiet – herunder øges ledelsens 
engagement i beboerdemokratiet. 

- Boligorganisationen indarbejder fremadrettet 4årige målsætninger for hver afdelings 
driftsomkostninger i bestyrelsesberetningen. 

- Boligorganisationen har kontinuerligt fokus på afdelingers regnskabsresultater, og at der 
således opkræves balanceleje under hensyntagen til afdelingernes opsamlede resultater. 


