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1.0 Forord 
 
Boligforeningens regnskab udviser et overskud på DKK 385.401 imod et budgetteret 0 resultat. Årets 
resultat i boligorganisationen anses for meget tilfredsstillende. 
 
Den samlede egenkapital er på 34,7 mio. kr. Heraf udgør dispositionsfondens disponible del 12,7 mio. kr., 
svarende til DKK 9.221 pr. lejemålenhed.  
 
I lighed med tidligere år har boligorganisationen anvendt midler fra dispositionsfonden til en række 
projekter i afdelingerne. Det drejer sig bl.a. om driftstilskud til fastholdelse af leje i afdeling 12, 17, 32, 34, 
42 og 44, støtte til robot plæneklippere samt fjernaflæste varmemålere og røgalarmer, vinduesudskiftning 
samt dækning af dele af afdelingernes tab ved lejeledighed og fraflytning. Denne type anvendelse forventes 
fortsat i de kommende år.  
 
Nettoadministrationsudgifterne pr. lejemålsenhed var i 2021 DKK 3.444. Faldet kan primært henføres til 
stigning på indtægtssiden for byggesagshonorar fra afdelingerne.  
 
Der er flere afdelinger, der kommer ud med et mindre underskud som følge af tab på kapitalforvaltningen 
og stigende forbrugspriser. Der er 26 afdelinger, der har haft underskud, mens der er 12 afdelinger med 
overskud.  
 
Følgende byggesager og større renoveringsopgaver er under sagsbehandling: 
 

- Afdeling 6 Brogade, tagrenovering afsluttet 2021. 
- Afdeling 8 Rosengården, helhedsplan. 
- Afdeling 9 Morellgade, nedrenovering. 
- Afdeling 11 Wilh. Jensensvej/Højdevej, helhedsplan. 
- Afdeling 12 Skovgården, helhedsplan.  
- Afdeling 13 Mariagervej, helhedsplan.  
- Afdeling 15 Reberbanen, renoveringsplan. 
- Afdeling 21 Vinkelvejen, opførelse af 12 rækkehuse. 
- Afdeling 24 Horsøparken, vinduesrenovering. 
- Afdeling 26 Fortunaparken, vinduesrenovering. 
- Afdeling 32 Ungbo Hobro, køkkenrenovering. 
- Afdeling 44 Arden og omegn, varmepumpe luft til luft. 
- Afdeling 90 Beboerservice, Nye faciliteter i Arden. 
- Afdeling 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 22, 30, 31, 32, skifte fra gas til fjernvarme. 
- Afdeling 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 30, 31, Kloakseparering. 

 
Derudover er der ansøgt om tilsagn til byggeprojekter i hele Mariagerfjord Kommune.  
 
Alt i alt et begivenhedsrigt år.  
 
God læselyst!  
 
Bestyrelsen  
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2.0 Begivenheder i det forløbne år 
 
Dette afsnit fortæller om de vigtigste begivenheder og aktiviteter i året, der er gået siden sidst. 
 
2.1 Renoveringer 
I samarbejde med Landsbyggefonden og andre eksterne samarbejdspartnere arbejdes der på flere 
helhedsplaner, og renoveringer rundt om i afdelingerne. 
 
I afd. 9 Morellgade 14 er der blevet gennemført projektering på en nedrenovering, som vi nu forventer at 
kunne udbyde medio 2022. Dog er der meget usikkerhed om projektet kan hænge sammen økonomisk, 
grundet de stigende materialepriser og den høje inflation. 
 
I løbet af året er der også blevet arbejdet for at kunne ansøge om helhedsplaner i afdelingerne, afd. 8 
Mariagervej 1, afd. 11 Wilh. Jensensvej og Højdevej samt afd. 12 Skovvej. Næste skridt i processen med 
disse afdelinger er at få mobiliseret beboerne, da det er vigtigt med beboerinddragelse, når der skal 
foretages en så gennemgribende renovering, læs mere om helhedsplanerne under pkt. 3.6. 
 

 
Nedrenovering afd. 9 Morellgade 

Ungdomsboligerne på Amerikavej har fået udskiftet deres køkkener, og fået et stort køle/fryseskab og 
komfur, som giver mulighed for at kunne lave ordentlig mad, på en mere økonomisk måde. 
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2.2 Stigende energipriser 

Gaspriserne flyver i vejret og flere boligafdelinger vil gerne skifte den dyre naturgas ud med andre former 
for opvarmning. 
  
 

 
 
 
 
Heldigvis havde vi en fastprisaftale med gasleverandøren, som først udløb den 1. april 2022. I forbindelse 
med at Rusland invaderer Ukraine den 24. februar 2022, fik det dog konsekvenser for vores fremtidige 
gasleverancer, da det pludselig ikke var muligt at indgå en ny fastprisaftale. 
 
Derfor besluttede vi, hurtigst muligt at få undersøgt, hvor mange afdelinger der kunne blive tilsluttet Hobro 
Varmeværk, samt hvordan det kunne blive finansieret.  
 
Hobro Varmeværk udarbejdede en oversigt over mulighederne rundt om i Hobro by. På den baggrund stod 
det hurtigt klart, at vores 1. prioritet skulle være de 484 lejemål med kollektive gasfyr.  
 
Den samlede investering er på ca. 6 mio., dog med en vis usikkerhed pga. af globale materiale og 
leveranceproblemer. 
 
Der er udarbejdet en finansieringsplan, hvor den enkelte afdeling tilbydes at låne 50% fra 
dispositionsfonden, mod at afdelingen selv finansiere de resterende 50%.  
 
Finansieringsmodellen betyder at den enkelte beboer skal betale DKK 65, - pr. måned, med en løbetid der 
varierer fra afdeling til afdeling, afhængig af udgiften i den enkelte afdeling. 
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Den enkelte afdeling har nu selvstændigt truffet beslutning om at skifte til fjernvarme, på 14 
ekstraordinære afdelingsmøder, som blev afviklet onsdag den 11. maj 2022. Nedenstående figur illustrerer 
sagsgangen. 

 
 
Lejemålene med individuelle gasfyr er mere komplicerede at konvertere til fjernvarmen, da de ligger spredt 
rundt om i Hobro og omegn. Ydermere er der afdelinger der ikke umiddelbart vil kunne blive koblet på 
fjernvarmen, da de ligger uden for fjernvarmens forsyningsområde. 
 
Det drejer sig om ca. 155 lejemål, hvoraf ca. 60 pct. forventes at kunne blive koblet på fjernvarmen inden 
for en overskuelig årrække. De resterende ca. 40 pct. som ikke har mulighed for fjernvarme, der vil vi 
undersøge muligheden for en varmepumpe eller lignende, men der er flere ting der skal tages hensyn til i 
den forbindelse. 
 
Samtidig med at vi arbejder på af få udfaset gasfyrene, sker der også meget fra myndighedernes side. Dels 
er Kommunen blevet påbudt at orientere os om hvilke boliger der vil kunne blive tilkoblet fjernvarme, og 
dels er der forskellige hjælpepakker og tilskudsmuligheder der skal holdes øje med.  
 
2.3 Energieffektivisering 

Traditionelt blev der udarbejdet varmeregnskab ved at der blev hentet data fra de fjernaflæste målere, som 
er monteret i lejlighederne. En gang årligt udarbejdes en varmeopgørelse, hvor den enkelte lejer kan se 
hvad forbruget var sammenlignet med acontoindbetalingen. Med denne traditionelle metode, er skaden 
sket hvis forbruget har løbet løbsk, og der vil skulle betales en efterregning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I stedet for den traditionelle metode er der fra 2022 valgt en ny metode, som betyder at der sendes 
forbrugsoplysninger baseret på det faktiske varmeforbrug, ud til lejerne hver måned. Det vil give mulighed 
for at kunne reagere hurtigt, hvis forbruget løber løbsk, og samtidig vil det medvirke til at får nedbragt Co2 
udledningen. 
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2.4 Beboerdemokrati 
 
Én af grundpillerne i Hobro Boligforening er det udvidede beboerdemokrati, idet stort set alle vore 
afdelinger har valgt afdelingsbestyrelser eller repræsentanter til repræsentantskabet. Disse beboervalgte 
udfører et meget stort arbejde ude i afdelingerne, ligesom de virker som forbindelsesled mellem 
afdelingernes beboere og boligforeningens administration. 
 
Vi har registreret følgende stemmeberettigede deltagerantal til de ordinære afdelingsmøder, samt 
repræsentantskabsmødet: 
 
 
Afdelingsmøde År  Antal deltagere Antal forslag 
  2019  245  75 
  2020 (Covid-19) 237  81 

2021  191  70 
 
 

Repræsentantskabsmøde År  Antal deltagere 
  2019  50  
  2020 (Covid-19) 38 
  2021  41 
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2.5 Planlagt vedligeholdelse 
 
Boligforeningens styrkede fokus på effektiviseringer indenfor vedligeholdelse af afdelingernes 
boligmasse er fortsat. 
 
Ejendomsinspektøren har ajourført arbejdsgangen for markvandring, som er grundlag for, at der for hver 
afdeling udarbejdes en vedligeholdelsesplan. Det centrale punkt i arbejdsgangen er ”markvandring”, hvor 
ejendomsinspektøren sammen med beboerrepræsentanter for hver afdeling laver en fysisk gennemgang af 
boligmassen, og sammen laver en prioriteret plan for de vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres. Den 
prioriterede plan danner grundlag for det kommende års budget over afdelingernes forventede 
omkostninger til vedligeholdelse samt henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. 
 
Alle afdelingerne har fået gennemført en ekstern granskning af vedligeholdelsestilstanden. Driftsafdelingen 
har sammen med de eksterne ”granskningsfirmaer” gransket ca. 250 lejemål indvendigt.  
 
Det er planen at der skal gennemføres ekstern granskning af drifts- og vedligeholdelsesplanerne hvert 5. år. 
Landsbyggefonden vil forestå udbud og finansiering af de to første runder af ekstern granskning. 
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2.6 Udgifter til almindelig og planlagt vedligeholdelse 
 
Der har i løbet af regnskabsåret 2021 været gennemført vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i 

afdelingerne for samlet 19,6 mio. kr., hvoraf de 14,7 mio. kr. er anvendt fra afdelingernes henlæggelser til 

planlagt vedligeholdelse, og 4,9 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse. Nedenstående er udgifterne til alm. 

vedligeholdelse og planlagt vedligeholdelse specificeret afdelingsvis: 

 År 2021 Alm. vedligeholdelse Anvendt fra henlæggelser 

Afdeling 1 27.102 21.133 

Afdeling 2 92.371 143.925 

Afdeling 3 24.863 44.753 

Afdeling 4 15.598 59.662 

Afdeling 5 54.234 26.210 

Afdeling 6 49.054 695.786 

Afdeling 7 30.994 57.620 

Afdeling 8 17.189 85.143 

Afdeling 9 4.501 10.218 

Afdeling 10 45.944 353.732 

Afdeling 11 133.826 303.278 

Afdeling 12 144.217 149.393 

Afdeling 13 79.492 67.572 

Afdeling 15 69.375 183.366 

Afdeling 16 830.417 5.717.640 

Afdeling 17 22.278 58.843 

Afdeling 20 14.774 51.576 

Afdeling 21 16.227 20.286 

Afdeling 22 49.312 166.587 

Afdeling 23 36.625 17.110 

Afdeling 24 524.130 597.732 

Afdeling 25 160.325 364.179 

Afdeling 26 209.014 365.941 

Afdeling 27 189.233 878.727 

Afdeling 28 141.167 210.006 

Afdeling 29 36.843 172.111 

Afdeling 30 35.334 46.529 

Afdeling 31 65.709 803.264 

Afdeling 32 44.395 526.947 

Afdeling 33 27.177 63.707 

Afdeling 34 29.860 22.004 

Afdeling 35 93.089 37.536 

Afdeling 36 26.300 37.254 

Afdeling 40 178.982 234.514 

Afdeling 42 34.815 49.072 

Afdeling 43 23.452 71.405 

Afdeling 44 1.193.062 1.972.321 

Afdeling 46 94.326 69.876 

Anvendt i alt 4.865.606 14.756.958 
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2.7 Udlejningssituationen 
 
Samlet set har Udlejningssituationen været tilfredsstillende, og tab ved lejeledighed er blevet stabiliseret 
på et relativt lavt niveau. Dog har der i 2022 været en tendens til træghed i udlejningen af 
ungdomsboligerne. Derfor er der blevet lavet markedsføring på boligforeningens hjemmeside, samtidig 
med at der har været opsat et banner på gavlen i Brogade. 
 

 
 
Tilskud til lejeledighed og tab ved fraflytninger udgør DKK 517 pr. lejemålsenhed i 2021 mod DKK 418 pr. 
lejemålsenhed i 2020. Det gennemsnitlige tilskud for boligforeninger i region Nord- og Midtjylland udgjorde 
i 2020 DKK 514 / 551 pr. lejemålsenhed, mens gennemsnittet for hele landet udgjorde i 2020 DKK 487. 
 
I afdeling Stoldal er det vigtigt med en varieret beboersammensætning, så der ikke opstår ghettolignende 
tilstande. Det er baggrunden for at der er oprettet fleksibel udlejning. Den fleksible udlejning giver 
fortrinsret til bestemte grupper boligsøgende. Ligeledes er der oprettet fleksibel udlejning i Solgårdsgaden i 
Arden, hvor boligsøgende skal være fyldt 60 år, og der må ikke være hjemmeboende børn. 
 
2.8 Startbolig 
 
Startboligprojektet på Amerikavej er et godt projekt, der har til formål at hjælpe unge under uddannelse 
med overgangen til voksenlivet. Den sociale vicevært hjælper de unge med praktisk støtte og hjælp til det, 
der volder dem problemer i forhold til at flytte hjemmefra og ”stå på egne ben”.  
 
I årets løb har der været et godt samarbejde med den Sociale Vicevært og Mariagerfjord Kommune. Der har 
været arbejdet på at skabe et godt image i afdelingen. Det er vores fornemmelse at det er lykkes. Desværre 
har der været lidt udlejningsvanskeligheder i forbindelse med coronasituationen.  
 

 
 
2.9 Bankforretning 

Hobro Boligforening har samlet alle bankforretninger i Spar Nord. 
 
Det lave renteniveau har bevirket at indestående forrentes med minus rente. I den forbindelse er det lykkes 
at forhandle en god og fornuftig aftale på plads med vores bankforretning, der gør at der kun vil blive betalt 
et begrænset beløb i minus rente. 
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2.10 Kapitalforvaltning 
 
Det lave renteniveau gjorde 2021 til et vanskeligt år, set i forhold til at opnå en fornuftig forrentning af 
afdelingernes opsparede kapital. Ved årets udgang kunne vi således konstatere, en samlet forrentning på 
minus 1,66 pct for året 2021.  
 
Afkastniveauet i 2022 har været præget af krigen i Ukraine som har givet modvind på de finansielle 
markeder, hvilket også har haft en negativ indvirkning på boligforeningens afkast. Det er vores forventning, 
at vi vil opnå en negativ forrentning for hele året 2022. Boligforeningen har kapitalforvaltning i henholdsvis 
Spar Nord og PP Capital. 
 
2.11 Personaleforhold 
 
Der er ro på personaleområdet, og der har hverken været af- eller tilgang i løbet af år 2021.  
 
I beboerservice har vi en ejendomsserviceteknikkerelev, som bliver færdig med uddannelsen i år 2023. 
 
Ejendomsinspektøren afsluttede i december 2021 masteruddannelsen i universelt design og 
tilgængelighed. 
 

 
Teambuilding arrangement April 2022 
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3.0 Handlingsplan for det kommende år 

 
Dette afsnit fortæller om de væsentlige handlinger og mål som boligforeningen har. 
 
3.1 Skifte fra gasfyr til fjernvarme  
 
Som omtalt under pkt. 2.2 forestår der et vigtigt arbejde med at få skiftet over til fjernvarme i den 
kommende periode.  
 
Der er lavet en tidsplan for tilslutning til fjernvarmen for i alt 484 lejemål, som alle har et kollektivt 
varmesystem. Nedenstående figur viser i grove træk hvornår afdelingerne kan forvente at blive tilsluttet 
fjernvarmeværket. 
 

 
 
Ud over ovenstående kollektive gasfyr, så er der 155 lejemål som har individuelle gasfyr i boligen. Det 

forventes at ca. 90 af disse lejemål kan tilsluttes fjernvarmeværket, hvoraf 20 pct. forventes tilsluttet i år 

2022, og resterende 80 pct. i år 2024 eller senere. 

3.2 Alternativ varmekilde til boliger med gasfyr uden for fjernvarmeområdet 
 
Der er 64 lejemål som forventes at skulle finde en alternativ varmekilde, da der ikke umiddelbart er 

mulighed for tilslutning til et fjernvarmesystem.  

En mulighed er en luft til vand-varmepumpe eller andet alternativ varmeforsyning. Dog er der diverse 

udfordringer som støjgener, kapacitetsproblemer mv. En anden mulighed er at supplere gasvarmen med fx 

en luft til luft varmepumpe. 
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3.3 Luft til luft varmepumpe i boliger med elvarme 
 
I afd. 44 Arden og omegn, har afdelingen 136 lejemål med elvarme. Da dette er en relativ dyr 
opvarmningsform, blev det foreslået på afdelingsmødet i 2021, at boligerne kunne få etableret en luft til 
luft varmepumpe for DKK 150, -. Siden afdelingsmødet er der blevet opsat 36 varmepumper. Med de 
stigende elpriser, er det vores forventning at der vil komme yderligere i løbet af de næste par år, da der kan 
opnås en besparelse på ca. 40 pct. af varmeregningen. 
 

 
Indvendige del af varmepumpen           Udvendige del af varmepumpen 
 
 
3.4 Takstblad for administrative tillægsydelser 
 
Takstbladet for administrative er udviklet yderlige, så der fremover også kan tilbydes afdragsordning med 
debitor (fraflytter), samt administration af ekstern p-kontrol, se det samlede taksblad undre punkt 4.6. 
 
3.5 Nybyggeri 
 
Der bliver arbejdet på flere mulige nybyggerier i Mariagerfjord Kommune. Der er endnu ikke givet tilsagn til 
nogle projekter, men vi har en forhåndsgodkendelse fra Kommunen om et projekt som erstatning for 
Vinkelvejens børnehave, hvor der påtænkes opført et tæt/lav byggeri bestående af 12 boliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skitseforslag Vinkelvejen 
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3.6 Helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden 
 
Det er tidligere besluttet at søge finansiering og støtte fra Landsbyggefonden, til renovering af vores ældre 
bygningsmasse. Ansøgningsprocessen hos Landsbyggefonden kræver tålmodighed, da processen normalt 
strækker sig over flere år.  
 
I 2018 indsendte vi vores første ansøgning, vedr. afd. 9 Morellgade 14 A-B ”Klokkergården”. 
Landsbyggefonden godkendt i 2020 helhedsplanen, og gav dermed et tilsagn om støtte til lån. Beboerne 
godkendte helhedsplanen på et afdelingsmøde den 4. juni 2020, og Mariagerfjord Kommune godkendte 
sagen på byrådsmøde den 27. august 2020. Efterfølgende er sagen blevet projekteret af de tekniske 
rådgivere, og den 19. februar 2021 blev der holdt licitation. Licitationsresultatet overskred budgettet med 
ca. 50 pct. grundet stigende byggepriser. Derfor var vi desværre nødt til at annullere licitationen.  
 
Landsbyggefonden meddelte efterfølgende at fonden ikke havde mulighed for at give yderligere støtte. 
Men efter diverse forhandlinger, godkendte fonden at projektet kunne ændres til en nedrenovering, hvilket 
i praksis betyder at bygningen nedrives og der opføres et nybyggeri.  
 
Da der ikke var mulighed for at renovere bygningen, og der heller ikke var mulighed for at anvende 
bygningen som den var, så besluttede bestyrelsen at arbejde mod en nedrenovering.  
 
Dog viste det sig at være en stor udfordring at realisere et nybyggeri på eksisterende grund, men efter lang 
tids arbejde, er det nu lykkes at nå frem til et projekt som vil kunne udbydes i uge 27, hvis ellers det kan 
holdes inden for budgettet. Hvis det lykkes at holde projektet inden for budgettet, så er det vores 
forventning byggeriet vil kunne være klar til indflytning medio 2024. 

 
Mariagervej 2 

 
I 2019 indsendtes en ansøgning vedr. afd. 9 Mariagervej 2 ”Trianglen”. Landsbyggefonden godkendte 
helhedsplanen i 2020. Nu forestår arbejdet med at få sagen behandlet i afdelingen og efterfølgende i 
Kommunen.  
 
Afdeling 8 ”Rosengården” og 12 ”Skovgården” har i løbet af 2020 fået udarbejdet en tilstandsrapport, som 
skal danne grundlag for en videreførelse til en foreløbig helhedsplan.  
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Fælles for helhedsplanerne er, at vi bliver nødt til at afvente og se hvad der sker med byggepriserne, og den 
stigende inflation, før vi kan forvente at kunne realisere en helhedsplan. 
 
I afdeling 11 Wilh. Jensens Vej og Højdevej, er udfordringer med indeklima og byggeskader. Den 28. maj 
2020 blev det besluttet at opstarte udarbejdelse af tilstandsrapport med henblik på en videreførelse af 
foreløbig helhedsplan. Dette arbejde er afsluttet, og næste step i processen er at få mobiliseret 
beboerdemokratiet i afdelingen.  
 
3.7 BL og boligpolitik 
 
Hobro Boligforening er medlem af BL – Danmarks Almene Boliger, som er en interesse- og 
brancheorganisation for boligorganisationerne i Danmark.  
 
Vi deltager aktivt i BL’s aktiviteter – både i kredsarbejdet og ved at deltager i ERFA møder med ansatte fra 
andre boligorganisationer. 
 
De seneste år har landet været lukket ned på grund af Covid-19, hvorfor der helt naturligt ikke har været så 
mange BL-arrangementer. Men nu forventer vi igen at kunne deltage aktivt i BL´s aktiviteter og 
konferencer, så vi kan holde os tæt på udviklingen inden for de almene boliger. 
 
 

 
 
3.8 Værdisæt 
 
Hobro Boligforening arbejder med samfundsansvar som en naturlig del af vores forretning - både i forhold 
til beboerdemokratiet ude i afdelingerne, og i administrationen og beboerservice hvor vi fokuserer på at 
levere ansvarlige rådgivning. Det er vigtigt for os at beboerne føler sig godt behandlet når de er i kontakt 
med boligforeningen.  
 
Hvis boligforeningens værdisæt skal virke troværdigt, er det vigtigt at vi alle har de samme holdninger til 
hvad vi er for en virksomhed, hvordan vi vil yde service og hvad der er vores mål. 
 
Ledelse og medarbejdere har på et fællesarrangement arbejdet med værdisættet, med det formål at vi 
samlet kan fremstå som en enhed overfor beboere, ansatte og omverdenen generelt. 
 
Arbejdet har medvirket til at boligforeningens mission er blevet rettet mere udad mod vores beboere og 
samarbejdspartnere. 
 
Vores mission er at du oplever, at boligforeningen gør sig umage og gør tingene ordentligt, til en husleje på 
et passende niveau. Vi har fokus på udvikling og effektivitet, og ønsker at bidrage til udviklingen af 
Mariagerfjord Kommune, da vi ved, at almene boliger skaber øget værdi og kvalitet for lokalsamfundet, 
borgere og virksomheder.  
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4.0 Økonomi og regnskab 
 
I lighed med tidligere år har vi lavet en summarisk sammenfatning af nogle af de væsentlige oplysninger om 
boligforeningens drift i de følgende afsnit. 
 
4.1 Antal medlemmer 
 
Medlemstallet har udviklet sig relativt stabilt, dog med et fald af nye medlemmer. Der har i 2021/2022 
været markedsført ”bliv medlem” på gavlen i Brogade. 
 

Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indenforboende 724 741 741 751 711 740 

Udenforboende 1.361 1.433 1.513 1.534 1.433 1410 

Medlemmer i alt 2.085 2.174 2.254 2.285 2.144 2.117 

Nye medlemmer 624 684 652 608 517 581 

 

 
 

 
4.2 Fraflytninger  
 
Nedenstående viser antal fraflytninger i perioden fra 2016 – 2020. 
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4.3 Årsregnskabet 
 
Bestyrelsen har godkendt årsregnskaberne for boligorganisationen og de 38 afdelinger. 

Årets resultat i boligorganisationen viser et overskud på DKK 385.401, som overføres til arbejdskapitalen. 

Årets resultat anses for meget tilfredsstillende. 

Der er flere afdelinger, der kommer ud med et mindre underskud som følge af tab på kapitalforvaltningen 

og stigende forbrugspriser. Det samlede resultat anses for tilfredsstillende.  

Boligorganisationens indtægter består primært af administrationsbidrag fra afdelingerne. 

Administrationsbidraget har i regnskabsåret 2021 udgjort DKK 3.724 pr. lejemålsenhed, svarende til en 

samlet indtægt for boligorganisationen på DKK 5.122.733. 

Der har i år 2021 samlet set været en stigning i bruttoadministrationsudgifterne på DKK 6.432 i forhold til år 

2020. Den minimale stigning i bruttoadministrationsudgifterne skyldes primært at mødeaktiviteten har 

været på et lavt niveau grundet Covid-19, samt en besparelse på annoncering og IT-udgifter.  

Renoveringsarbejder har i år 2021 genereret en indtægt på byggesagshonorarer på DKK 737.300 mod DKK 

498.948 i år 2020. 

Byggesagshonorar har de seneste år genereret følgende i byggesagshonorar: 

• År 2021 DKK 737.300 

• År 2020 DKK 498.948 

• År 2019 DKK 599.465 

• År 2018 DKK 492.183 

 
4.4 Forvaltningsrevision 
 
Hobro Boligforening har gennemført forvaltningsrevision, og opstillet 4 års mål for afdelingernes samlede 
driftsudgifter. Det er et mål, at for den kommende 4 års periode må afdelingernes husleje ikke årligt stige 
med mere end 2 pct. Afdelingernes gennemsnitlige huslejestigning for år 2021 var 1,42 pct. og for år 2022 
0,19 pct. Målsætningen er opnået til fulde. 
 
Bestyrelsen har desuden vedtaget målsætning på følgende områder: 
 

• Budgetkontrol på nøgletal 2 gange årligt 

• Bedste pris på håndværksopgaver 

• Brug af hjemmesiden 

• Beboertilfredshed 

• Medarbejdertilfredshed 
 
Som grundlag for løbende styring af boligforeningen, har ledelsen sammen med medarbejderne udarbejdet 
22 skriftlige forretningsgange på væsentlige driftsområder. 
 
4.5 Effektivitet 
 
Boligforeningen har afholdt dialogmøde med tilsynsmyndigheden (Mariagerfjord Kommune), hvor der er 
sket en drøftelse af Boligforeningens forhold, herunder opfyldelse af effektivitetsaspektet.  
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Der er bl.a. iværksat følgende effektiviseringstiltag: 
 

• Digitalisering af dokumentdistributionen 

• E-Boks 

• Webrekvisition 

• Robotplæneklippere 

• Saltvandsanlæg 

• Fjernaflæste varmemålere 

• Fjernovervågede røgalarmer 

• Nedgravede affaldssystemer 

• Digitalt planlægningssystem i beboerservice 

• Digital aflæsning af forbrugsmålere ved fraflytning 
 
 
4.6 Boligforeningens budget år 2023 
 
I budgettet for år 2023 er administrationsbidraget delt således at der fastsættes et grundbidrag for en 

grundydelse, og tillægsbidrag for tillægsydelser. Grundydelsen omfatter en grundlæggende, forsvarlig 

administration, hvor tillægsydelserne er fastsat i et takstblad, jf. nedenstående, som tilbydes og vælges af 

afdelingerne. Grundydelsen er godkendt af organisationsbestyrelsen med en stigning på 2,5 pct i forhold til 

år 2022, svarende til en stigning på DKK 95 pr. lejemålsenhed. Således bliver administrationsbidragets 

grundydelse i år 2023 DKK 3.880 pr. lejemålsenhed. 

 

 
 
 
 

Takster Beregnes efter ArbejdsgangsbeskrivelseLovgrundlag 2023

DKK

Administrationsbidrag dækker basisydelserne. Lejemålsenhed Politisk bestemt (HBF) 3.880

Lovmæssige gebyr og særlige ydelser:

Påkravsgebyr Lovbestemt (for hver rykkerskrivelse) Nr. 14 afdragsorden med lejereLov og leje af almene boliger 291

Rykkergebyr flytteopgørelse For hver rykkerskrivelse Nr. 5 Rykkerprocedur debitorer (fraflytter)Renteloven §9 b stk. 2 100

Rykkergebyr afdragsordning på fraflyttere For hver rykkerskrivelse Nr. 13 Afdragsordning på fraflyttere - betalingsaftaleRenteloven §9 b stk. 2 100

Tillægsbidrag

Antenneregnskabsgebyr 3% af YouSee grundpakke inkl. koda og copydan. N

r

Politisk bestemt (HBF) 3%

Varmeregnskab, Intern udarbejdelse af varmeregnskab pr. Lejemål pr. år NPolitisk bestemt (HBF) 193

Administrationsbidrag ved eksternt varmeregnskab (ISTA) pr. Lejemål pr. år

N

rPolitisk bestemt (HBF) 51

Afdragsordning med nuboende beboere Pr. sag Nr. 14 afdragsorden med lejerePolitisk bestemt (HBF) 254

Afdragsordning med debitor (fraflytter) Pr. sag Nr. 5 Rykkerprocedure debitor (fraflytter)Politisk bestemt (HBF) 254

Beboerklager overtrædelse af husorden Klage nr. 1, betales af afdelingen Nr. 18 Beboerklage overtrædelse af husordenPolitisk bestemt (HBF) 1.000

Beboerklager overtrædelse af husorden Klage nr. 2, betales af afdelingen Nr. 18+19 Beboerklage overtrædelse af husordenPolitisk bestemt (HBF) 3.000

Beboerklager overtrædelse af husorden Klage nr. 3, betales af afdelingen Nr. 18+19 Beboerklage overtrædelse af husordenPolitisk bestemt (HBF) 4.000

Betalingsgebyr via girokort (PBS) på fraflyttere Pr. faktura Nr. 13 Afdragsordning på fraflyttere - betalingsaftaleMarkedsføringsloven §16 10

Administrationsgebyr ved midlertidig genhusning Pr. bolig hvor HBF forestår midlertidig genhusning Nr. 15 genhusningPolitisk bestemt (HBF) 5.000

Administratinosgebyr ved permanent genhusning Pr. bolig hvor HBF forestår permanent genhusning Nr. 15 genhusningPolitisk bestemt (HBF) 2.500

Vedligeholdelse af tilstandsrapport inkl. 30 års PPV budget pr. lejemålsenhed Nr. 3 MarkvandringPolitisk bestemt (HBF) 51

Håndtering af LBF granskning, energimærke mv. Pr. afdeling Nr. 3 MarkvandringPolitisk bestemt (HBF) 2.032

Administrativ bygherrerådgivning Pr. sag Nr. 4 Administrativ bygherrerådgivningPolitisk bestemt (HBF) 4%

Råderet pr. sag Nr. 6 Kollektiv råderetPolitisk bestemt (HBF) 4%

Boligadministration ved helhedsplan pr. sag Politisk bestemt (HBF) 1%

Administrationbidrag ved ekstern p-kontrolfirma (fx Q park) Pr. P-kort, som årligt omdeles til beboerne Politisk bestemt (HBF) 50

Medlemsskab, Ajourføringsgebyr pr. medlemskab Politisk bestemt (HBF) 125

Ventelistegebyr, opkræves årligt pr. medlemskab Politisk bestemt (HBF) 125

Indmeldelsesgebyr pr. medlemskab Politisk bestemt (HBF) 125

Erhversleje

Huslejeindtægter Arden, Vestergade 8 politisk bestemt (HBF) 55.880

Huslejeindtægter Sdr. Allé 5 politisk bestemt (HBF) 101.252

Takstblad Hobro Boligforening
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4.7 Oplysninger om foreningens økonomi 
 
4.7.1 Dispositionsfond og arbejdskapital 
 
Vi har i 2021 indbetalt i alt 10.079.840 DKK til landsbyggefonden, svarende til 2/3-dele af de i afdelingerne 
opkrævede ydelser. Dette repræsenterer en stigning på 54.673 DKK i forhold til året før. Den resterende 
1/3-del af de udamortiserede ydelser er overført til boligforeningens egen dispositionsfond.  
 
Dispositionsfonden har ydet støtte til følgende afdelinger i 2021:  

 

Afd. 23/40 Køb af robotplæneklippere 76.000 kr. 

Afd. 32/34/42 Tilskud til driften 147.065 kr. 

Afd. 12/17/34/44 Nedsat husleje 161.847 kr. 

Afd. 31 Vinduer, Morellgade 5 65.000 kr. 

Afd. 5/11/25/27/28/33/35/ 
36/43/44/46 

Opsætning af røgalarmer  
263.344 kr. 

Tilskud i alt   713.256 kr. 

 
Ud over disse tilskud er der i overensstemmelse med lovgivningen ydet tilskud til tab ved lejeledighed og 
tab ved fraflytninger. Disse tilskud har i alt udgjort følgende beløb: 
 

Tab ved lejeledighed 250.039 kr. 

Tab ved fraflytninger 464.548 kr. 

Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytninger i alt 714.587 kr. 

 
Arbejdskapital:  
   

Arbejdskapitalen er steget med DKK 609.624 i 2021, så den ved årets udgang udgør DKK 3.057.578.  
 
4.7.2 Trækningsretten 
 
Der er i 2021 i alt givet tilskud på 3.5 mio. til tagudskiftning i afd. 6 og 44. Samlet er der opsparet DKK 
4.483.396, som kan anvendes til delvis finansiering af arbejder i afdelingerne.  
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4.7.3 Aktiviteter i afdelingerne 

I september måned 2021 gennemførte vi de årlige afdelingsmøder. På møderne blev budgetterne for de 
enkelte afdelinger vedtaget. Alle afdelinger godkendte de forelagte budgetter. Vi henviser til de 
specificerede regnskaber, men vi kan oplyse følgende om afdelingernes resultater: 
 

 
 

Årets 

resultat

Opsamlet 

resultat
Driftstilskud 

fra 

dispositions-

fonden

Tilskud ved 

lejeledighed 

og fraflytning 

fra 

dispositions-

fonden

Øvrige tilskud 

fra 

dispositions-

fonden

Afd. 2021 2021 2021 2021 2021

1 Randersvej -28.535 12.885 308

2 Solgården -79.992 -51.917

3 Allé Gården -11.930 60.651 38.845

4 Krogsvej -18.614 41.580

5 Grøndalsvænget -41.677 -8.910 4.550

6 Brogården -66.075 3.605

7 Fjordglimt -14.529 -14.980 7.180

8 Rosengården 11.397 35.001 10.201

9 Klokkergården 98.068 203.000

10 Grøndalsgården -21.442 121.367

11 Vilh. Jensensvej/Højdevej -21.586 -15.893 3.094 9.509

12 Skovgården 25.991 328.005 9.351 5.995

13 Trianglen -45.151 -16.272 21.433

15 Reberbanen -63.083 -10.869 14.395

16 Stoldal -235.537 333.407 87.663

17 Lillegade/Vestergade 31.080 55.477 4.056 20.630

20 Red Barnets Børnehave 3.172 26.792

21 Vinkelvejens Børnehave -23.272 -12.769

22 Morellgade 1-3 -32.227 -2.029 63.357

23 Jernbanegade 5.552 22.624 16.000

24 Horsøparken 216.847 241.900 64.337

25 Sdr. Onsild, Hvornum og Døstrup -17.298 -32.157 879 25.132

26 Fortunaparken -85.460 -400.822

27 Hohøje 1-97 124.811 303.210 167.516 29.887

28 Hohøje 242-292 -74.863 -104.194 17.661

29 Sdr. Allé 5 -25.885 64.107 -105

30 Klintegården 20.718 261.977

31 Morellgade/Sdr. Allé -40.634 3.752 2.815 65.000

32 Amerikavej -20.694 -131.032 75.000 15.721

33 Onsildgade 16.551 55.724 4.755

34 Døstrupvej 23.568 91.065 131.705

35 Rosendals  Allé/Klintevej -25.375 -35.088 9.509

36 Viborg Landevej -5.096 -3.224 13.513 4.076

40 H.I. Biesgade -110.436 -309.841 82.727 60.000

42 Skivevej -45.417 -76.140 15.000 2.904

43 Sindholtparken 449 3.231 117 7.472

44 Arden -308.217 -546.162 73.800 91.063 139.246

46 Hvilhøjvej -65.735 -37.091 11.547

I alt -950.556 459.970 308.912 714.588 404.344
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4.7.4 Udvalgte nøgletal 
 
Til belysning af udviklingen i boligorganisationens drift de seneste 5 år, gives følgende oversigt: 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

 
Antal lejemålsenheder 

 
1.375,6 

 
1.375,6 

 
1.375,6 

 
1.375,6 

 
1.375,6 

 
Bruttoadministrationsudgifter  
(t.kr.) 

 
5.035 

 
5.898 

 
6.035 

 
5.939 

 
5.945 

 
Nettoadministrationsudgifter  
pr. lejemålsenhed 

 
3.270 

 
3.532 

 
3.558 

 
3.579 

 
3.444 

 
Dispositionsfonden disponible del  
pr. lejemålsenhed 

 
8.682 

 
11.106 

 
8.841 

 
6.944 

 
9.221 

 
Arbejdskapitalens disponible del  
pr. lejemålsenhed 

 
1.565 

 
1.604 

 
1.662 

 
1.780 

 
2.223 
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4.7.5 Oversigt over henlæggelser år 2021 

Afdelingernes henlæggelser viser følgende rådighedsbeløb: 
 

 

 

Planlagt og I stand- Henlagt

periodisk ved- sættelse pr. til tab pr.

ligeholdelse pr. m2 ved lejemål ved lejemål

Antal Brutto og fornyelser Konto fraflytn. konto fraflytning Konto

Afd. lejemål etage m2 Konto 401 401 konto 402 402 Konto 405 405

1 12 768 1.980.054 2.578 83.203 6.934 8.030 669

2 18 1.290 1.223.568 949 136.847 7.603 10.171 565

3 12 864 1.587.114 1.837 80.487 6.707 4.370 364

4 10 960 1.756.310 1.829 147.197 14.720 6.516 652

5 8 589 1.102.526 1.872 120.891 15.111 5.476 685

6 17 1.237 2.306.408 1.865 224.464 13.204 11.000 647

7 18 1.374 810.082 590 122.960 6.831 13.696 761

8 10 707 1.049.745 1.485 121.086 12.109 4.269 427

9 12 870 2.028.102 2.331 242.741 20.228 8.330 694

10 32 2.321 2.855.901 1.230 393.078 12.284 21.932 685

11 18 1.866 1.912.778 1.025 98.639 5.480 20.829 1.157

12 57 3.607 5.890.653 1.633 271.411 4.762 32.222 565

13 40 2.576 2.617.792 1.016 159.486 3.987 12.680 317

15 30 2.264 2.947.279 1.302 128.823 4.294 8.494 283

16 165 14.254 10.649.585 747 776.072 4.703 64.835 393

17 7 642 238.218 371 31.756 4.537 2.358 337

20 inst. 0 653 1.137.240 1.742 0 0 0 0

21 inst. 0 569 1.728.501 3.038 0 0 0 0

22 11 700 337.586 482 30.158 2.742 68 6

23 16 941 693.038 736 92.205 5.763 10.606 663

24 124 9.385 806.080 86 264.072 2.130 22.723 183

25 40 3.039 656.066 216 169.838 4.246 14.300 358

26 42 3.467 939.423 271 134.375 3.199 14.762 351

27 49 4.605 842.334 183 348.213 7.106 16.183 330

28 26 2.308 913.673 396 115.498 4.442 16.751 644

29 18 1.328 604.970 456 55.218 3.068 12.208 678

30 18 1.188 569.372 479 94.223 5.235 8.013 445

31 20 1.016 699.107 688 68.648 3.432 4.928 246

32 51 1.244 1.722.381 1.385 134.067 2.629 2.415 47

33 8 656 589.090 898 40.233 5.029 5.300 663

34 10 293 233.561 797 18.136 1.814 2.020 202

35 16 1.440 593.908 412 101.137 6.321 11.800 738

36 8 582 213.018 366 36.693 4.587 3.000 375

40 64 5.632 3.528.106 626 136.136 2.127 21.185 331

42 18 1.325 319.359 241 91.312 5.073 4.000 222

43 11 1.071 224.372 209 55.225 5.020 7.276 661

44 289 20.208 6.445.414 319 460.227 1.592 0 0

46 20 2.194 567.362 259 30.614 1.531 5.000 250

I alt 1.325 100.033 65.320.076 653 5.615.369 4.238 417.746 315
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