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Dagsorden 
Emne: Styringsdialogmøde  

Mødedato: 10. december 2020 Kl. 13:00  

Mødelokale: Via Teams 

Deltagere: Anna Marie Nielsen (PM) 
Niels Otto Hansen (PM) 
Bettina Breiner (Kommunen) 
Henrik Lykke (Kommunen) 

Fraværende:  

Referent: Bettina Breiner 

 

DAGSORDEN OG REFERAT TIL STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET 
PM 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste styringsdialogmøde 
a. Godkendt 

 
3. Gennemgang af seneste dokumentationspakke 

a. Presset af nybyg i Brønderslev. Udlejningsproblemer i afd. 11 er lige nu 
imødekommet pga. genhusning fra afdeling 1, der er under renovering. Evt. 
genhusning hvis afd. 4 skal renoveres. Renoveringen af afd. 4 ligger hos 
Landsbyggefonden.  

b. Større salgsarbejde sammen med Bo-i-Nord i forhold til at få boliger lejet 
ud. Gav mest i starten, lige nu giver det ikke så meget. Mindre 
udlejningsproblemer i omegnsbyerne efter samarbejdet med Bo-i-Nord. 
Brønderslev er udfordringen.  

c. Driftsoptimering på de grønne områder igen i 2020, så der kan bruges 
interne mandskabstimer frem for at hyre håndværkere ude fra ind.  
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Nuværende medarbejdere opgraderes til at kunne klare flere opgaver 
fremover. 

d. Fraflytningsprocenten kan forklares med, at det er små afdelinger, hvor en 
enkelt fraflytning hurtigt viser sig i procenten.  

e. Bedring i effektiviseringsprocenten i de enkelte afdelinger. 
f. Afdeling 11 er i underskud. Problemet er regnet ind i afdelingen og hænger 

sammen med udfordringerne med udlejning.  
 

4. Nyt fra PM (hvad rør sig og fremtidsplaner) 
a. Ønske om nybyg eventuelt rækkehuse tæt på bymidten.  
b. Renovering af afdelinger i 2021. 
c. Projekt til Landsbyggefonden på helhedsplan på afdeling 4. Fuldt projekt 

sendt ind. Forventet afgørelse fra LBF i 1. kvartal 2021. 
 

5. Navngivning af projekter (Bettina) 
a. PM ser på det i forbindelse med revisionen ved udgangen af 2020. Der har 

de fat i alle kreditlån og regnskaber, så der er muligheden for at finde den 
råde tråd.  
 

6. Ændret håndtering af den kommunale disposition jf. §16, stk. 2 (Bettina) 
a. I forhold til indberetningen i BossInf så skal afdelingsnummer og navn være 

på plads i status 10 frem over. Dermed løser det sig lidt i forhold til punkt 5 
frem over.  

7. Evt. 
a. Enkelte bliver i afdeling 11 efter genhusning.  
b. Det går fornuftigt i forhold til covid-19 og håndteringen af beboernes sager. 
c. Afd. 11 skal italesættes bedre, fordi det er en god afdeling med et godt 

sammenhold, men et skidt rygte. Brønderslev kommune hjælper i det 
omfang vi kan fx via Facebook.   
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