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Afdeling 82. Dronninglund. 
 
Referat fra afdelingsmøde den 17. august 2022, kl. 19,00. 
 
I mødet deltog: 
 
Sted: Dronninglund Hotel. 
 
Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Hans Bøyen Christensen 
 Jens Jørgen Jensen 
 
Fra administrationen: 
  
 Mette Lythje 
 Peter Andersen 
 Jens Erik Grøn  
 
Ejendomsmester: 
 Kurt Johansen 
 
Ejendomsfunktionær: 
 Michael Jensen 
 Allan Jensen 
  
Stemmeudvalg: 
 Mette Lythje 
 Jens Jørgen Jensen 
 
 
Ad. pkt. 1. 
 
Hans Bøyen Christensen blev valgt som dirigent. 
 
  
Ad. pkt. 2. 
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Afdelingsbestyrelsens beretning. 
 
Afdelingsformand Jesper Jensen orienterede: 
I det seneste år har Corona heldigvis så små sluppet grebet i vores samfund, og det har også 

betydet, at rammerne for afdelingsbestyrelsens arbejde har været mere normale.  

Afdelingsbestyrelsen har holdt møde ca. hver anden måned. Et fast punkt på vores møder er 

afdelingens drift og vedligeholdelse, hvor vi vender stort og småt, som vi selv er opmærksomme 

på, eller som gode naboer har gjort os opmærksomme på. Man er altid velkommen til at 

kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis man har konkrete ting vedr. vores boligområder, som man 

ønsker, at vi i afdelingsbestyrelsen skal tage op. Vi har en løbende dialog med Peter, vores 

inspektør, og generelt med teknisk afdeling i boligselskabet. Grundlaget for vores fokus på drift 

og vedligeholdelse er den årlige bygningsgennemgang, hvor repræsentanter fra bestyrelsen 

sammen med Peter gennemgår de forskellige bygningsafsnit. Har man noget på hjerte i 

forbindelse med bygningsgennemgangen, er det vigtigt, at man som beboer udfylder den 

omdelte seddel, der kommer i postkassen umiddelbart før vi kommer rundt. 

Bygningsgennemgangen kunne i år gennemføres som normalt i maj måned.  

I vinter faldt der sne i december, meget sne, og det gav nogle udfordringer for sneberedskabet, 

der mildt sagt ikke fungerede alle steder. Det har vi haft en dialog med Peter om, og der skulle nu 

være lavet planer, så vi kan imødese vintersæsonen med sindsro. 

Vi har i årets løb fået installeret vandure, og begynder nu at afregne vand individuelt. Det mener 

vi i afdelingsbestyrelsen er en god udvikling. Dels ud fra en rimelighedsbetragtning: Dem der 

bruger mest vand, betaler mest. Men også ud fra en bæredygtighedstankegang, da al erfaring 

viser, at når man selv skal betale for vandet, så sparer man mere på det. Det med bæredygtighed 

og samfundsansvar fylder meget i den offentlige debat, og under punkt fem vil vi få en 

orientering om boligselskabets arbejde med disse fokuspunkter.  

I årets løb har vi fulgt op på den store renovering af Blåbærhaven, der nu er i hus, og som vi er 

sikre på er til glæde for beboerne, der efter en periode med mange byggegener, nu har fået fine 

rammer. Tilbage mangler lidt finish omkring pavillonen.  

Også nybyggeriet på Lemmingsvej og Geråvej har nogle udfordringer, inden vi er helt i mål. Det 

har vi en fortsat dialog med teknisk afdeling om, og vi håber på, og vil arbejde for, at de sidste 

ting snart kan falde i hak i de nye boliger.  
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Randi fra afdelingsbestyrelsen har deltaget i møde med repræsentanter fra Landsbyggefonden, 

der har været ude at besigtige Rævdalsparken med henblik på en kommende helhedsplan. Det 

bliver spændende at følge processen, og under punkt 4 i aften vil vi få en orientering om 

planerne for Rævdalsparken.  

Vores afdeling er jo en del af en stor boligorganisation. Randi og jeg er medlemmer af 

boligselskabets repræsentantskab, og deltager i repræsentantskabsmøderne, der er den øverste 

myndighed i boligselskabet. Her kan vi konstatere, at Sundby-Hvorup Boligselskab er veldrevet, 

og at der er styr på økonomien.  

Vi glæder os over, at der i boligselskabet også er fokus på os herude i Østvendsyssel. Flere 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer har været en tur i Aså og se de nyrenoverede boliger på 

Skelgårdsvej, og så har vi været til første spadestik til de 17 nye boliger på Moltkes Allé, som det 

er planen skal lægges ind i vores afdeling fra næste sommer. Under punkt seks vil vi få en 

orientering om det projekt.  

Vores afdeling er faktisk blevet lidt mindre i årets løb, da boligselskabets boliger på Tranebærvej 

og Lundagervej er blevet overflyttet til afdeling 83, da disse boliger fra gammel tid økonomisk 

hænger sammen med boligerne i den afdeling. Derfor er beboerne herfra heller ikke inviteret til i 

aften. 

Første januar blev Dronninglund Boligforening – også kendt som Solgården – en del af Sundby-

Hvorup Boligselskab. De er deres egen afdeling – kaldet afdeling 88 – så de er heller ikke med i 

aften, men de to afdelingsbestyrelser har holdt et fællesmøde, hvor vi udvekslede erfaringer om 

bestyrelsesarbejdet, og vi fik en rundvisning i det fine og velholdte byggeri på Fredensgade. 

Senest har vi i juni holdt et budgetmøde med Mette fra administrationen. Hun vil under punkt 

tre fremlægge forslag til budget, som også er blevet delt rundt sammen med dagsordenen til 

afdelingsmødet. Desværre vil huslejen, ifølge budgetforslaget, blive hævet med ca. 3,7% næste 

år. Mette vil gennemgå detaljerne, men det kommer jo nok ikke bag på os, at vi i denne tid med 

stigende priser, må forvente øgede udgifter i vores afdeling også.  

Til sidst vil jeg henlede opmærksomheden på punkt 8: valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

Der er tre pladser, så vi vil gerne opfordre alle, der måtte have lyst til at tage en tørn i 

afdelingsbestyrelsen, til at stille op til valg. Prik også gerne en god nabo på skulderen og giv en 

opfordring til at stille op.  



 

4 
 

Side 4/9 

Tak for ordet. 

Spørgsmål fra salen: 
Ingen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 3. 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
Mette Lythje fremlagde budget for 2023, samt vedligeholdelsesplanen. 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 30,00 pr. m2, svarende til 3,68 %. 
Lejen er herefter kr. 857,00 pr. m2.  pr. år. (gennemsnitlig). 
 
De foreløbige drift- og vedligeholdelsesplaner over en 30 årig periode blev præsenteret på 
afdelingsmødet. Både den samlede oversigt samt eksempel på bygningsafsnit blev præsenteret. 
Drift og vedligeholdelsesplanerne er indsendt til Landsbyggefonden og Boligselskabet afventer 
fortsat den endelig konklusion fra den eksterne granskning. Der arbejdes på udvikling af en mere 
præsentationsvenlig visning.  Der vil også fremadrettet komme stor fokus på konsolidering af 
henlæggelserne. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Sp.: Hvor er vores vandmåler i Rævdalsparken placeret. 
Sv.: I teknikskabet og de aflæses digitalt fra værket. 
Sp.: Hvorfor kan vi ikke afregne direkte til Dronninglund Vandværk. 
Sv.: Afregning af vand indeholder både vand og afledningsafgift til Brønderslev Kommune og det  
        er samlet i én i vores vandregnskab. Værkerne vil kun afregning til ejer. 
 
Mette Lythje oplyste, at vi laver en status opgørelse over vandforbruget efter 6- 7måned på de 
enkelte boliger.   Efterfølgende hæver vi evt.  a-conto betalingerne på dem der har et større 
forbrug end forventet. 
 
Budgettet blev godkendt/vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning med 31 stemmer for og 
ingen imod. 
 
Ad. pkt. 4. 
Orientering om status på helhedsplan i afd. 82, bygningsafsnit –Rævdalsparken 1- 55 -55  boliger.  

Jens Erik Grøn gennemgik det omdelte nyhedsbrev af juni 2022, som er tilgået at alle boligerne i 

afd. 82. 

Jens Erik oplyste, at kontraktforhandlinger med rådgiver pågår. 
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Nyt nyhedsbrev omdeles ultimo 2022 vedr. status på sagen til den tid. 

 

Ad. pkt.5.  

Orientering om boligselskabets hvidbog om bæredygtighed/samfundsansvar.  

 

Jens Erik Grøn orienterede om hvidbogen jf. nedenstående slides og oplyste, at den omdeles i 

næste uge. 
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Ad. pkt. 6. 

Forslag om:  
Sammenlægning af boligafdeling 82, Dronninglund (142 familieboliger, 9 

ungdomsboliger og 49    

 ældreboliger) med boligafdeling nr. 80,  Dronninglund på  Moltkes Alle 2-34 

 (17 nye familieboliger)   pr.  01.06.2023. 

A. Orientering.  

 Herunder stade på projektet og indflytningsterminer. 

Jens Erik Grøn orienterede jf. nedenstående. 

Baggrunden for mødet i dag er, at vi ønsker alle boliger i Dronninglund by på sigt er i én bolig 
afdeling, dog ikke de boligerne på Lundagervej og Tranebærvej. 
Ved at samle alle boligerne i én afdeling får vi en stærk økonomisk og beboerdemokratisk enhed. 
Vi sætter begge dele højt, god økonomi og godt beboerdemokrati.  
Afdelingsbestyrelsen er nemlig beboernes talerør. 
 

 Afd. 80, skal på møde (senest 6 måneder efter indflytning af de 17 boliger) træffe 
beslutning om evt. sammenlægning. 

 Vedtager afd. 80 sammenlægningen i dag træder den i kraft pr. 01.06.2023 dog køre de 
vedtagne budgetter videre i 2023 for de to gl. afdelinger.  

 Det nye fællesbudget for 2024 skal først godkendes på det ordinære afdelingsmøde i 
august 2022. 

 Den nye afdelingen hedder afd. 82.  
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 Samme  husorden på Moltkes Alle som i den øvrige afd. 82 med få undtagelser.  
 
Stade på boligerne. 

 De følger tidsplanen med  forventet indflytning 01.august 2023. 
 Økonomi – den følger budgettet. 
 Udlejningen opstartes i efteråret 2022 gennem ventelisten. 
 Evt .udlejningsfolder omdeles i Dronninglund. 
 Boliger er alle på 89 m2. 
 Husleje pr. måned kr. 7.225,- ( 2021 pris).  

 

Spørgsmål fra salen: 

Sp.: Bliver der udgifter ved sammenlægningen for afd. 82. 

Sv.: Nej. 

Sp.: Hvorfor skal vi stemme om det i dag. 

Sv.: Sammenlægning skal ske pr. 01.06.2023 altså inden det ordinære møde næste år i afd. 82. 

 

B. Beslutning.   

 

Forslaget om sammenlægning pr. 01.06.2023 blev vedtaget enstemmigt ved  

håndsoprækning med 31 stemmer for og ingen imod. 

 
Ad. pkt. 7.  
 

Indkomne forslag: 

 

Ingen.  

 
Ad. pkt. 8. 
 
Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer: 
 

På valg: Ann Nymark, Lemmingsvej 2B. 

 Kurt Olsen, Solparken 75. Modtager ikke genvalg. 

Kjeld Jørgensen, Solparken 71. 
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Valgt: 

Ann Nymark, Lemmingsvej 2B. 

 Kjeld Jørgensen, Solparken 71. 

  Bodil Larsen, Rævdalsparken 36.   
Ad pkt. 9. 
 
Valg af 2 suppleanter: 
 
Valgt:  
  Gitte Kalstrup, Solparken 13.  1. suppleant.  
  Mogens Kjærsgaard Solparken 25. 2. suppleant. 
 
 
Ad. pkt. 10. 
Eventuelt. 
 
Følgende blev drøftet: 
Sp.: Kan man stadig få skiftet køkken ved en frivillig ordning mod en huslejestigning. 
Sv.: Ja. 
Sp.: Lemmingsvej/Geråvej,- vi ønsker p-skilt på p-pladsen  mellem os og bygningen kaldet       
        ”Løven”. Ligeledes ønsker vi det grønne fælles område, som var vist på de første tegninger       
          etableret. 
Sv.: Vi ser på det. 
Sp.: Hvem skal holde jorden på begge sider af det nye hegn mellem terrasserne I Blåbærhaven.  
Sv.: Vi ser på det. 
Sp.: Males hegn i  Solparken i år. 
Sv.: Det satser vi på.  
 
Ros til ejendomsfunktionærerne.  
 
 
Jesper Larsen afsluttede mødet og takkede for fremmøde samt er godt møde.   
Mødet sluttede kl. 20,29 
 
Ref.  
Jens Erik Grøn  


