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Referat Side: 

1 
Vedrørende: Lokale: 
Styringsdialogmøde med ”Fredensbo” Vitruelt via Teams 

 
 
Mødedato :  
 

 04.11.20 (kl. 10:00) 

   
Inviterede :  Dorte Nielsen (Fredensbo) 

Bjarne Jørgensen (Fredensbo) 
Johnny Jensen (Direktør Fredensbo) 
Bettina Breiner (Kommunen) 
Henrik Lykke (kommunen) 

   
Fraværende :   
 
 

  

Referent : 
 

 Henrik & Bettina 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste styringsdialog møde 

Godkendt 
 

 
3. Gennemgang af seneste dokumentationspakke 

Godkendt. 
Fredensbo ønsker fortsat at være i tæt dialog med kommunen om de almene boliger i 
kommunen. Herunder et specielt ønske om, at få et årligt møde med politikkerne om 
hvad der planer Fredensbo har og omvendt. I dag er der kun et årligt møde med 
Økonomiudvalget hvor alle boligselskaber er indbudt. Dette møde har ikke samme effekt 
som hvis kommunen holder møde med hver enkelt boligselskab. 
Fredensbo har indgået samarbejde med BoVendia (Hjørring) omkring nogle 
administrationsopgaver. Herunder: 
 Administration af løn- og HR opgaver 
 IT system og -support 
 Husleje- og rykkeropkrævning 

Under gennemgangen af dokumentationspakken blev nævnt, at samarbejdet med Bo-
Vendia havde ført til en effektivisering af administrationen. Pr. 01.07.20 er der som følge 
af naturlig afgang af personale omkring viceværtsfunktionen sket en effektivisering såle-
des at denne er samlet et sted i Fredensbo og ikke på flere lokationer.Fredensbo er sta-
dig et selvstændig boligselskab. 
Fredensbo/BoVendia gennemgik de enkelte afdelinger hvor der er særlige udfordringer. 
Det drejer sig om følgende afdelinger: 
 5: Vestergade/Fasanvej/Glentevej 
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 9: Fasanvej/Stokbroggade 
 12: Løvparken/Skovparken 
 15: Grønnegade/Bredgade 
 18: Grønnegade/Bredgade/Passagen 
 19: Skovparken 
 23: Smalbyparken 

Endvidere blev rapportens facts og effektivitetstal gennemgået 
 
  

4. Nyt fra Fredensbo (hvad rør sig) 
Johnny orienterede om, at der var 18 mia. kr. i puljen. Heraf 12 mia. i 2020 og de 
resterende 6 mia. i 2021. 
Fredensbo har søgt via Skema A som Bettina oplyste deadlines for. Såfremt Fredensbo 
ønsker Skema A på byrådsmødet 16.12.20, så skal det være Bettina i hænde senest 
30.11.20. 
Johnny oplyste at der i 2021 vil være renoveringsudgifter for afdelinger 9 og 11 samt 12. 
 
 

5. Navngivning af projekter (Bettina) 
I forhold til fremadrettet at kunne finde tilbage til de enkelte projekter er navngivningen 
vigtig. Det gælder i særdeleshed i forhold til realkreditinstitutterne. Det er den eneste 
måde, vi kan finde tilbage og holde den råde tråd i økonomien.  
Parterne er enige om, at være opmærksomme på problematikken fremadrettet, og de 
eksisterende projekter kan løses i fællesskab 
 
 

6. Ændret håndtering af den kommunale disposition jf. §16, stk 2 (Bettina) 
Lovgivningen forlanger nu, at afdelingsnummeret indsættes på position 10 i skema 
indberetning og kan ikke som tidligere rettes til senere. Derfor bliver navngivningen jf. 
pkt. 5 også vigtigere 
 
 

7. Eventuelt 
Der blev talt løst og fast om bl.a.: 
 revisionsprotokollen fra Beierholm 
 bestyrelsesberetning til generalforsamlingen 
  

Det er aftalt med Fredensbo, at vi modtager (Henrik) godkendt og underskrevet 
beretning fra generalforsamlingen (udsat grundet Covid-19) når denne har været afholdt. 
 
  
 
 
.  

 

 


