
Referat  
 
fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Nordlys, og Frederikshavn kommune 
tirsdag den 05. november 2020 kl. 09.15 på Frederikshavn Rådhus 
 
For Boligforeningen Nordlys deltog: forretningsfører Tonny Carlsen, bestyrelsesnæstformand Anni 
Christensen, og bestyrelsesformand Susanne Rubow. 
 
For Frederikshavn kommune deltog: Anne Stær Nørgaard (Jurist, støttesagsbehandling), og 
Suzanne Kogsbøl (boligsociale forhold), Leif Christensen (afdelingsleder, Plan og Analyse 
afdelingen i Center for Økonomi og Personale) og Kasper Seiersen Conradsen (det økonomiske og 
organisatoriske tilsyn) 
  
 
 
Opfølgning på sidste års aftaler: 
 

- Boligforeningen må fortsat styrke sit kapitalgrundlag og sikre, at der er disponibel 
dispositionsfond til brug for støtte til afdelingerne. 
Boligforeningen har i 2019 indbetalt det maksimalt tilladte beløb, og fortsætter med dette.  

 

- Bestyrelsen arbejder fortsat aktivt for etablering af afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. 
Der er afdelingsbestyrelsen i 2 af boligforeningens 5 afdelinger. Bestyrelsen har også i 

2019 opfordret alle afdelinger til oprettelse af og deltagelse i afdelingsbestyrelser, men 

oplever manglende interesse fra beboerne. 

 
 
Økonomi og drift: 
 

- Boligforeningen Nordlys (hovedforeningen) har i 2019 et underskud på 23 t.kr., der er tilført 
arbejdskapitalen. 

- Afdeling 1 har et driftsoverskud på 3.083 kr. og et opsamlet resultat på 1.398 kr.  
- Afdeling 2 har et driftsunderskud på -6.446 kr. og et opsamlet resultat på -4.976 kr. 
- Afdeling 3 har et driftsoverskud på 16.716 kr. og et opsamlet resultat på 48.864 kr. 
- Afdeling 4 har et driftsoverskud på 3.998 kr. og et opsamlet resultat på 424.283 kr. 
- Afdeling 12 har et driftsoverskud på 62.273 kr. og et opsamlet resultat på 124.273 kr. 
- Driftsoverskud udlignes/afvikles i henhold til lovgivningens regler. 
- Bruttoadministrationsudgifterne udgør 4.288 kr. pr. lejemålsenhed 
- Administrationsbidrag = 3.899 kr. pr. lejemålsenhed 
- Dispositionsfonden = 4.551,3 kr. pr. lejemålsenhed 
- Egenkapital = 4.879.592 kr. 
- Revisionen oplyser at der i forbindelse med helhedsplanen på Trindelvej (hvor fysiske 

arbejder afsluttedes i 2013 og skema C blev godkendt i 2018) er sket overfinansiering på 
10,2 mio. kr. Indløsning af overfinansieringen vil medføre at der fremadrettet ikke vil være 
midler til gennemførelse af vedligeholdelsesplanerne i afdeling 1 og 4. Revisionen anfører at 
problemstillingen kan løses ved at overfinansieringen ikke indløses. Boligforeningen har 
oplyst til kommunen at man i samarbejde med revisionen og landbyggefonden arbejder på 
en løsning af problemstillingen. 



- Dispositionsfonden har ydet driftstilskud til afdeling 1 på 610.000 og afd 4 på 90.000 - i alt 
700.000 kr. 

- Dispositionsfonden har i regnskabsåret ydet tilskud til forbedringsarbejder fra 
trækningsretten i afdeling 1 med 30.802 kr., afdeling 3 med 11.025 kr. og afdeling 12 med 
555.000 kr. Disse er ikke udbetalt, men overført som tilgodehavender til næste år. 

- Der er fra dispositionsfonden har sket overførsel af tilgodehavender fra trækningsretten fra 
tidligere år for 703.946 kr. fordelt med (35.424 i afd. 1 og 668.522 kr. i afd. 2) 

- De samlede tilskud fra dispositionsfonden udgør i året derfor 1.403.946 kr.  
- Der er underfinansiering i afdeling 1 med 663.984 kr. og i afdeling 2 med 81.036 kr. og i 

afd. 4 med 91.583 kr. I alt 836.603 kr.  
- Der er tilgodehavender til incasso for i alt 1.699.040 kr., herunder er andelen vedr. afdeling 

1 på 1.349.844 kr. Incasso inddrivelsen foretages gennem ekstern partner via en 50/50 aftale 
hvor boligforeningen maksimalt kan opnå modtagelse af 50% af tilgodehavendet. Den høje 
saldo skyldes således at incasso tilgodehavender ikke afskrives før minimum 50% af det 
enkelte tilgodehavende er inddrevet. Henlæggelserne overstiger i alle afdelinger Incasso 
tilgodehavendet. 

- Der er i 2016 indgået aftale mellem regeringen, BL og KL om at de almene 
boligorganisationer på landsplan skal spare 1,5 mia. kr. Boligorganisationerne skal derfor 
arbejde aktivt med effektiv drift, hvilket kommunen skal påse i den årlige styringsdialog. 
Frederikshavn Kommune har i år primært fokuseret på boligorganisationens 2 røde 
afdelinger. Kommunen har for boligorganisationens 2 røde afdelinger foretaget test af hvilke 
konti der ud fra landsbyggefondens angivne kriterier har størst besparelsespotentiale og 
fremlagt dette for boligorganisationen. Boligorganisationen har taget det forelagte til 
efterretning, og vil med baggrund heri granske mulighederne for at gennemføre tiltag med 
henblik på en mere effektiv drift, under hensyntagen til kvalitet og service i de 2 afdelinger.  

- Boligorganisationens samlede effektivitetsprocent er på 74,8%. Heraf er 2 af de 5 afdelinger 
røde med effektivitetstal på henholdsvis 68% og 70%.  

- Boligorganisationen arbejder løbende med effektiviseringstiltag og har senest foretaget 
indkøb af robotplæneklipper i fællesskab med Skagen Boligforening, til varetagelse af 
boligforeningernes tilstødende arealer. 

- Årsregnskaber 2019 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold. 
 
 
 
 
Ledelse og demokrati: 
 

- Bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og haft generelle drøftelser 
om beboerdemokratiet. 

- Der er afdelingsbestyrelser i 2 af boligforeningens 5 afdelinger 
- På styringsdialogmødet har beboerdemokratiet været omdrejningspunkt for en længere 

drøftelse omhandlende processer, fremgangsmåder og muligheder for at øge deltagelsen. 
Boligforeningen oplyser at de aktivt opfordrer til deltagelse i beboerdemokratiet. 

 
 
 
Udlejning: 
 



- Boligforeningen oplever ikke udlejningsvanskeligheder. 
- 100% af boligforeningens boliger udlejes efter ventelisten. 
- Der er ikke mellem boligforeningen og kommunen indgået aftaler om udlejning efter særlige 

kriterier. 
- Benytter A-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning 

 
 
Boligafdelinger: 
 

- Ingen generelle boligsociale problemer. 
- Boligorganisationen har ytret ønske om at have adgang til bistand ved Frederikshavn 

Kommune eller en tilsvarende relevant myndighed, i relation til særligt udsatte borgere, da 
boligorganisationen har oplevet behov herfor. Frederikshavn Kommune har efter mødet 
fremsendt sådanne kontaktoplysninger.  

- Boligforeningen har via sammenlægninger de senere år nedbragt andelen af afdelinger fra 
20 stk. til 5 stk. Sammenlægningerne er sket gennem afstemninger i beboerdemokratiet.  

- Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL’s vejledning omkring skimmelsvamp. 
- Boligorganisationen ajourfører og bruger aktivt i budgetlægningen 30årige 

vedligeholdelsesplaner. Disse er i 2019 ændret fra at være 20årige vedligeholdelsesplaner, 
idet en ændring i driftsbekendtgørelsen foreskriver at vedligeholdelsesplanerne som 
minimum skal omfatte 15 år i 2019, 20 år i 2020, 25 år i 2022 og 30 år i 2024.  

 
 
 
Nybyggeri og renoveringer: 
 

- I afdeling 4 planlægges energirenovering i 22 gårdhusbebyggelser på Skarpæsvej 137 til 
143, Skagen. Renoveringen vil indgå i en helhedsplan.  

- Boligorganisationen oplyser at de ikke ser et behov for opførelse af nye afdelinger. 
 

 
 
 
 
Konklusion / aftaler: 
 

- Boligforeningen vil fremadrettet udarbejde 4 årige målsætninger for hver afdelings samlede 
driftsomkostninger, og indlejre disse i bestyrelsesberetningen. 

- Bestyrelsen arbejder fortsat aktivt for etablering af afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. 
- Boligorganisationen vil gøre en øget indsats for at forbedre effektiviteten i de røde 

afdelinger. 
 


