
 
 
 
 
 

 
 
 

Emne: Styringsdialogmøde m/ Boligforeningen PM 
Mødedato: 8. november 2021 Kl. 12:30  

Mødelokale: 272 

Deltagere: Anna Marie Nielsen (PM) 
Lars Rueskov Pedersen (PM) 
Henrik Lykke (Brønderslev Kommune) 

Fraværende:  

Referent: Henrik Lykke 

 
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. PM’s årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol og spørgeskema samt forman-

dens årsberetning, blev gennemgået uden særlig bemærkninger (dog undtaget det 
der står nævnt i punkt ”b”. 

b. Der er store udlejningsproblemer i afd. 11. Revisor har i deres revisionspåtegning 
oplyst, ”at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om afdelingens mu-
lighed for fortsat drift”. Hertil er det ledelsens vurdering, at likviditeten fortsat vil 
blive stillet til rådighed for boligorganisationen således fortsat drift vil være muligt.  

c. Styringsrapporten for 2020 blev gennemgået. Der var ikke de store bemærkninger 
hertil. Det skal dog nævnes, at der er store udlejningsproblemer i afd. 11. PM har 
store udfordringer med, at tiltrække nye beboere til afdelingen. Derfor har PM re-
kvireret ekstern rådgiver der gerne vil afholde et møde med Landsbyggefonden og 
kommunen omkring problemet  

d. Driftsoptimeringen fortsætter hvor det er muligt og alt er til gennemgang herfor. 
e. Boligforeningen har haft 3 sager i beboerklagenævnet og vundet 2 sager. Det er 

kommunen der skal forestå indberetningen af klagesager. 
  

 
4. Nyt fra PM (hvad rør sig og fremtidsplaner) 

a. PM føler sig stadig presset af nybyggeri i Brønderslev. Der ønskes et samarbejde 
med kommunen omkring ”nye boliger” i Brønderslev. PM står gerne til rådighed 
for et møde herom. Større initiativ fra kommunens side er ønskeligt. 

b. Der gøres et ekstra stykke arbejde på, at får nye beboere til afdeling 11.  
c. Der arbejdes med alternative tiltag der skal gøre Boligforeningen PM interessant 

at være beboer i, herunder sociale medier. 
 

5. Evt. 
Der var ikke noget til dette punkt. 

 


