
 
 
 
 

 

 

 

Mødedato: 6. december 2022 Kl. 10:00  
Mødelokale: Fredensbo 
Deltagere: Forretningsfører Dorte Nielsen (Fredensbo) 

Formand Inger Leismann (Fredensbo) 
Bettina Breiner (Kommunen) 
Henrik Lykke (Kommunen) 

Fraværende:  
Referent: Bettina 
 

Styringsdialogmøde m/ Boligforeningen Fredensbo 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
1. Dagsorden er godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste styringsdialogmøde 
1. Referat godkendt 

 

3. Gennemgang af seneste dokumentationspakke 
1. Ro på ledelsen inklusiv bestyrelsen i løbet af det seneste års tid.  
2. Nyt samarbejde med Bovendia i forhold til administration af boligforeningen. 

Det kører bedre end det tidligere samarbejde. 
3. Fast pris på aftalen på ca. 200.000 kr. for 2021 og 2022, hertil udgifter til IT 

på ca. 100.000 kr. Justeres i 2023 
4. Forsyningsafregning er lagt ud til Brønderslev Forsyning, hvilket sparer 

administration for boligforeningen. 
5. Ikke bevist arbejde med bæredygtighed i renoveringer og lignende. Tænker 

ind mest muligt også administrativt.  
6. Forsøgt at tiltrække flere til beboerdemokratiet. Svært at trække beboer til.  
7. Forsøger at inddrage beboerne i forbindelse med renoveringer fx ved inde 

og ude grupper, der skal give inspiration til, hvordan renoveringen også skal 
se ud i forhold til æstetik og brug af området.  

8. Der mangler bestyrelse i et par afdelinger. Det er meget de samme trofaste 
hele tiden. 

9. BL har fokus på det. Boligforeningen håber der kommer tiltag fra BL i løbet 
af 2023 

10. Helhedsplan på flere afdelinger. Inklusiv tilgængelighed for 2. sals 
lejligheder. Hvilket gør dem nemmere at udleje.  

11. Effektivisering – svært i afdelingerne med bofællesskaber, fordi der er 
forhold, der skal være på plads i forhold til beboerne. Behovet sætter 
forbruget.  
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12. Effektiviseringer af energi sker i forbindelse med de store renovationer. De 
giver mulighed for energibesparelse på særligt el i de afdelinger, der har et 
stort forbrug.  

13. 7 af 12 afdelinger ligger under regionsgennemsnit, mens 5 afdelinger ligger 
over; heraf er to afdelinger over på 93% og 97% effektivitet.  

14. 100% venteliste udlejning. 
15. Regnskabsnøgletal.  

1. Administrationsbidraget er steget lidt. Stigning jf. Bovendia aftale og 
mere personale. 

2. Reservationer i forhold til renoveringer i dispositionsfonden og til 
kommende renoveringer. Dispositionsfonden bliver forventeligt tømt 
ved de næste renoveringer. Den skal bringes ned.  

16. Ingen sager i beboerklagenævnet. 
17. Ekstraordinære udgifter i regnskabet for driften er: tilskud fra 

dispositionsfonden til afdelingerne, tomgang af ledige lejligheder.  
18. Tomgang i forbindelse med renoveringer og enkelte øvrige ”faste” lejligheder. 

Konkurrencen fra andre boligforeninger og særligt de private kan mærkes i 
forhold til udlejning. Væsentlig mindre tomgang i 2023.  

19. Revisionsprotokollen uden bemærkninger – det samme for 
bestyrelsesrapporten.  

20. Ikke yderligere til gennemgangen. 
•  

4. Nyt fra Fredensbo (hvad rør sig og fremtidsplaner), herunder samarbejde om 
nybyggeri og deltagelse i events omkring bosætning i Brønderslev. 

1. Ønske om individuel styringsdialog med politikerne i forhold til udvikling af 
Brønderslev by.  

2. Samarbejder gerne om bosætningskampagner.  

 

5. Evt. 
1. ikke noget til eventuelt.  
2. løbende dialog i året. 

  
Såfremt i har nogle punkter, så tager vi dem under eventuelt og navngiver dem med 
eventuelle punkter. 
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