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Ad 1) Velkomst 
 AK bød velkommen til mødet. Kort præsentation rundt bordet.   

 

Ad 2) Boligorganisationen orienterer 
 MSF:  

o 2020 var pga. Corona et meget anderledes år, som bl.a. på ledelsesfronten har det betydet flere, men også lærerige, udfor-
dringer. De to primære fokusområder over året, var at opretholde et velfungerende beboerdemokrati, samt at sikre drift & ser-
vice på så optimalt niveau som muligt, i henhold til de aktuelle Coronarestriktioner.  

o Det er boligorganisationens oplevelse, at beboerne har været tilfredse med de leverede ydelser i perioden. Fremadrettet er 
målsætningen at videreføre de positive erfaringer, nye forretningsgange og strukturer, som fulgte med Corona, fx i forhold til de 
nye digitale kommunikationsmuligheder til både beboere og for beboerdemokraterne.  

o Administrationscenteret er på udkig efter nye administrationsfaciliteter i Hjørring by.  

o Den nuværende 4-årige handleplan udløber i 2021. Selskabet vurderer, at planens målsætninger er opfyldt, bl.a. i form af kon-
kurrencedygtige huslejer med et højt serviceniveau og fokus på konsolidering af henlæggelserne til vedligeholdelse.  

o Arbejdet med ny 4-årig handleplan er igangsat og et par potentielle emner/målsætninger, blev drøftet. 

o Selskabet afventer det videre forløb med ekstern granskning af vedligeholdelse og fornyelse, som LBF koordinerer.  

    

 AMB tilføjede;  

o At enkelte beboere har oplevet økonomiske udfordringer, fordi Corona påvirkede deres beskæftigelsessituation. Organisatio-
nens holdning har været, at støtte disse beboerne bedst muligt. Selskabet har ligeledes tilstræbt at støtte deres leverandører 
ved fremrykning af betalinger.  

o At forløbet med en eventuel fusion mellem Domea Hirtshals, Hjørring og Åbybro har været sat på standby som følge af Coro-
na. Forventes genoptaget i 2022. Tilsvarende gælder for eventuel sammenlægning af afd. 1925, 1932 og 1952.   

 

 



 
 

  AFTALEDOKUMENT SDM 2021 DOMEA HJØRRING 
 
     
 

Side 3 af 9

Ad 3) Årsregnskab 2020 iht. styringsrapport mm. 
a) Opfølgning på aftaler fra SDM 2020 (pba. regnskab 2019): 

 Det blev besluttet at følge op på enkelte aftaler under de relevante punkter. I forhold til aftalerne for pågældende møde blev besluttet:  

Aftale: Domea Hjørring indskriver fremover status i Styringsrapporten fra LBF. Domea Hjørring og Hjørring Kommune følger i fælles-
skab op på status i foråret 2022. Domea indkalder til møde.   

 

b) Økonomi på organisationsniveau mv.: 

 MSF gennemgik udvalgte nøgletal.  

o Årets overskud på 0,117 mio. kr. tilskrives primært mindre udgifter til markedsføring pga. Corona, fx i biografer. Renteindtægter 
fra midler i fælles forvaltning bidrog med 0,127 mio. kr.  

o Dispositionsfondens samlede saldo er ca. 2,660 mio. kr. Den disponible del blev i året forøget med 0,450 mio. kr. svarende til 
800 kr. pr. LME. De kommende år bortfalder flere afdelingers hele og delvise fritagelser for indbetalinger, hvilket forventes at 
styrke dispositionsfonden yderligere. Parterne konstaterede, at grafen i årsberetningen, der udtrykker saldoen for dispositions-
fondens disponible del primo året, er angivet 0,400 mio. kr. for højt. Enighed om at fondens udvikling er positiv.  

 

 Hjørring Kommune konstaterede, at det samlede administrationsbidrag er steget med 400 kr. pr. LME i perioden 2018 til 2020. Domea 
anførte, at der i beregningsgrundlaget indgår udgifter, der kan variere fra år til år, Benchmarking mellem boligorganisationer bør derfor 
tages med det in mente. Enighed om, at udgangspunktet i forhold til benchmarking og bidragets udvikling er saldoen på konto 601,1. 

Aftale: I LBF’ regnskabsversion opdeler Domea Hjørring fremadrettet administrationsbidraget i henholdsvis grundbidrag og tillægsy-
delse.   

 
 LN noterede stor fremgang ift. korrekt påtegning af regnskabsmaterialet, men enkelte revisorpåtegninger mangler fortsat. Tilsynet er 

opmærksomme på, at det ikke er alle bestyrelsesmedlemmerne i afdelingerne, som har haft mulighed for at påtegne, som følge af 
Coronarestriktionerne på påtegningstidspunktet.   
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Aftale: Domea Hjørring gennemgår regnskabsmaterialet for eventuelle manglende påtegninger, bl.a. revisorpåtegning for regnskab 
for afd. 1932, 1952 og 1961. Ajourførte påtegningsblade fremsendes efterfølgende til Hjørring Kommune.   

Aftale: Domea Hjørring fremsender fremadrettet fortsat påtegningsblad særskilt fra hver afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrel-
sen, direkte til tilsynet som supplement til de elektroniske påtegninger, der fremgår af regnskabsmaterialet på LBF’ digitale platforme. 

Aftale: Revisionsprotokollen på Almenstyringsdialog.dk skal fremadrettet være påtegnet af organisationsbestyrelsen. 

 
c) Økonomi på afdelingsniveau: 

 Plan for afvikling af opsamlet overskud og øgede henlæggelser til vedligehold/fornyelse - Alle afdelinger:  

o MSF oplyste, at alle afdelingerne og organisationen har skærpet opmærksomhed på at øge henlæggelserne til planlagt vedli-
geholdelse og fornyelse. F.o.m. 2022 forventes opsamlet overskud ved afd. 1925, 1932 og 1952 afviklet over budget via øgede 
henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse. 

LLJ gjorde opmærksom på, at ovennævnte tre afdelinger forbruger mere end der henlægges årligt.  

Aftale: Udviklingen i henlæggelser og opsamlet overskud ved afd. 1925, 1932 og 1952 er fast punkt på kommende år styringsdia-
logmøder.  

o Angående henlæggelser for afd. 1951 er parterne enige om, at det først er muligt at give et mere præcist billede af henlæggel-
sesniveauet, efter regnskabet for nedrivningssagen og afledte økonomiske konsekvenser heraf, er faldet på plads. Domea på-
pegede, at det er ambitionen at øge henlæggelserne f.o.m. 2022.  

 

Afd. 1925 – Byhusene: 

 MSF gav udtryk for, at det er en meget lille afdeling, og håber der kan komme bedre økonomi i afdelingen, hvis afdelingerne 1925, 
1932 og 1952 bliver slået sammen. 

 LLJ henviste til opsamlet overskud på 0,102 mio. kr. som gerne skal afvikles ved at øge henlæggelserne de kommende år. 
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Afd. 1932 - Svanehusene: 

 LLJ henviste til afdelingens lave henlæggelsesniveau til planlagt vedligeholdelse og fornyelse og fremhævede det uforudsete nedbrud 
af elevator som eksempel på sårbarheden af for lave henlæggelser. Der blev henvist til tidligere års drøftelse af behovet for øgede 
henlæggelser og LLJ opfordrede kraftigt til at øge disse - om nødvendigt ved at hæve huslejen. 

TA vurderede, at beboersammensætningen gør det muligt at løfte huslejeniveauet.  

Aftale: Udviklingen af henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse, afd. 1932, følges på kommende styringsdialogmøder.  

Aftale: Domea fremsender drifts- og vedligeholdelsesplan for afd. 1932.   
   

Afd. 1951 – Nordbovej: 

 JM bekræftede, at afdelingens opsamlede underskud forventes fuldt dækket via nedrivningssagen Nordbovej 9.  

 LN henviste til revisionsprotokollen s. 785 hvoraf fremgår, at afdelingen har betalt fuldt administrationsbidrag (57.000 kr.) i 2020 for de 
24 boliger på Nordbovej 9. Dette stemmer ikke med aftaledokumentet fra 2020 hvoraf fremgår, at der ikke skulle betales bidrag i 2020.  

Aftale: Domea afklarer forholdet med revisor. 

 Jf. revisionsprotokollen s. 785 forudsætter budget 2021 et maksimalt årligt lejetab på 0,800 mio. kr. eksklusive Nordbovej 9. MSK for-
venter et væsentligt højere lejetab baseret på årets foreløbige lejeledighed.  

Aftale: Der holdes forsat skarpt fokus på økonomien for afd. 1951 og selskabet kontakter Hjørring Kommune straks, hvis der opstår tvivl 
om afdelingens fortsatte eksistens.   

 
Afd. 1952 – Store Kirkestræde mv.  

 MSF: Opsamlet overskud på 1,400 mio. kr. forventes afviklet via budget over tre år gennem øgede henlæggelser. Årets overskud til-
skrives færre omkostninger til vedligeholdelse end budgetteret.  

 LLJ gjorde opmærksom på, at der stadig er store tab på både fraflytning og tomgangs leje. 

MSF bekræfter at der er udfordringer med at leje lejlighederne ud i ejendommen på St. Kirkestræde men fornemmer, at udlejningssi-
tuationen er ved at vende til det positive. 
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Tab på tilgodehavende fra fraflyttere - Gældende for afd. 1951 og 1952  

 LN kommenterede på afdelingernes fortsatte negative udvikling på konto 305,4. 

AMB og MSF betonede, at selskabet er meget opmærksomme på udviklingen. Deres vurdering var, at en væsentlig årsagsforklaring 
på huslejerestancer skal tilskrives en beboersammensætning, med varierede sociale udfordringer. Af den grund anses en hårdere 
kurs ift. restanceinddrivelse ikke som en farbar vej til at vende udviklingen. Via Domea.dk. kan selskabet trække på to nyansatte soci-
alrådgivere, der skal støtte med en tidligere indsats overfor beboere, der kommer i restance.    

Aftale: Udviklingen i tab på tilgodehavender henlæggelser for afdeling 1951 og 1952 er fast punkt på kommende år styringsdialogmø-
der.  

 

d) Effektivitet: 
 LLJ og LN opsummerede effektivitetsudviklingen iht. styringsrapporten for perioden 2017 – 2020 og årsregnskaberne.  

HL forklarede, at effektivitetsfaldet for afd. 1932, skyldes ekstraordinære høje omkostninger på konto 115 pga. elevatorreparation.      

Aftale: Udviklingen på effektivitetsforbedringer vil være fast opmærksomhedspunkt ved kommende års styringsdialogmøder.   

 
e) Udlejning – ledighed og fraflytning:  

 LF gennemgik rundsendt ledighedsoversigt. 

Afd. 1925: 1 ledig; afd. 1952: 15 ledige, hvoraf fem er blandt de 17 familieboliger som selskabet overtog udlejningen af fra Hjørring 
Kommune 1. april 2021; afd. 1951: 30 ledige, heraf 13 ungdomsboliger og 17 familieboliger. 

Afd. 1951 oplever primært udfordringer med de store nyrenoverede familieboliger. I forhold til ungdomsboligerne vurderes situationen 
at være udtryk for ubalance mellem udbud og efterspørgsel.  

 MSF overvejer at indbyde de øvrige udbydere og kommunens uddannelsesinstitutioner til samarbejde om fælles markedsføring af 
ungdomsboliger i Hjørring Kommune.  

AMB tilføjede, at bestyrelsen er opmærksom på, om markedsføringsmidlerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt.        
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f) Beboerdemokrati:  

 MSF bekræftede, at der ikke er forventning om en afdelingsbestyrelse i 1925 - Byhusene.   

 

g) Boligsocial status 

 MSF orienterede om samarbejdet med Domea.dk om det nystartede projekt ”Hjælp til Huslejen”, som tegner lovende. Selskabets for-
slag til etablering af en social vicevært i samarbejde med Domea Hirtshals er under udarbejdelse og forventes behandlet af organisa-
tionsbestyrelsen inden årets udgang. Begge initiativer skal gerne udmønte sig i mindre tab på tilgodehavender ved fraflyttere.  

Det er AKN’ vurdering, at der fra politisk side i Hjørring Kommune er opmærksomhed på selskabets sociale profil og ansvar.  
Aftale: Domea udarbejder forslag, såfremt en social vicevært forudsætter kommunal deltagelse og finansiering.  

   

h) Beboerklagenævn 

 Kort drøftelse af årets to sager. Domea bekræftede, at selskabet fik medhold i en sag, og lejer fik medhold i den anden.    

 
i) Landsbyggefondens regnskabsgennemgang 

 Regnskabsgennemgangen er ikke modtaget.  

Aftale: Domea Hjørring og Hjørring Kommune koordinerer eventuel opfølgning.  

 
Ad. 4) Afd. 1951 – Status på skema C: 
 JM fortalte, at regnskabet er under udarbejdelse og politisk behandling i første halvår 2022 er målet.  

      

Ad. 5) Sidste nyt om Bofællesskabet ”Trianglen” og om ”Udsigten”. 
 Vedr. ”Trianglen” oplyste JM, at tidsplanen følges. Udbudsmaterialet er fremsendt til seks interessenter, heraf fire fra Hjørring Kom-

mune. AK bekræftede, at Hjørring Kommune er godt tilfredse med samarbejdet frem til nu.  
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 Vedr. ”Udsigten” konkluderede MSF og HP, at projektet stort set er i mål.  

Aftale: Der skal udarbejdes allonge til lejekontrakt for ”Udsigten” for nr. 11. Hjørring Kommune (HP) iværksætter.  

  

Ad. 6) Eventuelle andre projekter 
 MSF fortalte, at selskabet fortsat ser en projektmulighed med tæt/lav bebyggelse på den resterende del af Motelgrunden, men pt. er 

den videre udvikling sat på pause.  

AK orienterede om, at den Musiske Skoles ophold på ”Motellet” forlænges nogle år, da etablering af Ny Musisk Skole er udskudt på 
ubestemt tid. Derfor uklart, hvornår Motelgrunden kan udbydes.   

 JM oplyste, at det foreløbige tilsagn til helhedsplan for den resterende del af Nordbovej 8, 10 & 12, er ”forsvundet” ved LBF. 

 For afd. 1952 planlægges der en fase 0-screening for boligerne på St. Kirkestræde nr. 14 – 38, med henblik på en moderat moderni-
sering. Hvis muligt, gerne uden involvering af LBF.   

Aftale: Hjørring Kommune undersøger, om de har materiale på sagen.  
   
Ad. 7) Vedtægter 
 HP oplyste, at de fremsendte forslag til vedtægtsændringer, forventes godkendt administrativt på baggrund af byrådsdelegation.   

 

Ad. 8) Fremtidens kommunale tilsyn 
 AK orienterede om de foreløbige udmeldinger fra ministeriet/styrelsen som Hjørring Kommune har modtaget.   

 
Ad. 9) Samarbejdsrelationer 
Begge parter er tilfredse med den nuværende samarbejdsform. Faste koordineringsmøder hver 6. uge genoptages.   

 Aftale: LN indkalder til koordineringsmøder.     
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Ad. 10) Næste møde 
 AK oplyste, at invitation til politisk møde primo 2022 afventer udfaldet af kommunalvalget. Nærmere info forventes medio december  

   

Ad 11) Eventuelt 
 Ingen emner drøftet.


