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Referat af styringsdialogmødet den 30. august 2016
Deltagere
Fra Boligselskabet af 2014
Tommy E. Hansen, formand,
Leif Enger, afdelingsformand,
Jørgen Henriksen, chefkonsulent og
Birgitte S. Pedersen Forvaltningssekretær
Fra Mariagerfjord Kommune
John Harlev Jensen.
Dagsorden til mødet
1. Velkomst og præsentation.
2. Med afsæt i de landsdækkende målsætninger: Gennemgang og drøftelse af materialet
indberettet til almenstyringsdialog.dk, herunder de konkrete spørgsmål/emner der
fremgår af materialet.
3. Afklaring af det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem
kommunalbestyrelse og boligorganisation.
4. Eventuelt, herunder evaluering af mødet.
Ad 1)
Velkomst og kort præsentation
Ad 2)
Indledningsvist blev bemærket, at revisors supplerende notat- uddybning af supplerende
oplysning 2015 – fra kommunens side er taget til efterretning, idet man går ud fra at
ledelsen sørger for drift af de videreførte boliger i henhold til gældende regler, herunder
driftsstøttebestemmelser og indgåede kreditoraftaler m.v.

Side 1 af 2

Boligselskabet af 2014’s arbejde på at få bragt såvel organisationen som afdelingerne på
rette spor er godt i gang.
På mødet blev bilagene til ledelsesberetningen udleveret.
At der ikke p.t. er indberettet til almenstyringsdialog beror på, at bestyrelsen først her i
september behandler det samlede materiale. Materialet vil, med forbehold for eventuelle
rettelser/ændringer, kunne udsendes forinden.
Ad 3)
Der vil opstå behov for koordinering i forhold til de helhedsplaner der skal udarbejdes.
Der skal udarbejdes en helhedsplan for Boligselskabet, en helhedsplan der består af
helhedsplaner for de enkelte afdelinger.
I øvrigt er den løbende dialog der er, vigtig.
Ad 4)
Et møde i en god atmosfære, med fokus på de forskellige og relevante emner.

Venlig hilsen

John Harlev Jensen
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