
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 3. december 2020 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens 
kontor, Engvej 14 A, Faaborg. 
 
 
Dagsorden: 1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2020.                         
   

2. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 

    3.        Ansøgning fra afdeling 18, Parkvænget og ansøgning fra afdeling 12, 
Betzyslyst om tilskud fra dispositionsfonden   

 
 4.        17 almene boliger på Jomfrulågen. 
             a) Status for projektet 
             b) Budget for afdeling 21, Jomfrulågen 
             c) Ordensregler for afdeling 21, Jomfrulågen 
             d) Vedligeholdelsesreglement for afdeling 21, Jomfrulågen   
     

    5.        Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
 6.        Forvaltningsrevision, effektiv drift og målsætningsprogram. 
 
 7.        Eventuelt. 
 
Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben 
Larsen, Allan Høj og Helle Jakobsen. 
 
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2020 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Der har ikke været afholdt møder i byggeudvalget.  Byggepladsbesøget på Jomfrulågen 
den 17. november 2020 forløb rigtig fint.   
Der var en drøftelse af muligheden for kvote til almene boliger.  Vibeke Harboe og Helle 
Jakobsen bringer ønskerne med til styringsdialogmøde med Faaborg Midtfyn Kommune 
den 10. december 2020. 
 
Status pr. 1 december 2020 fra inspektør Kim Damgaard Møller blev gennemgået.  
 
Lars Iversen er blevet genvalgt som kredsrepræsentant på kredsvalgmødet den 29. 
september 2020.   
 
I forbindelse med indgåelse af aftale om boligforlig den 19. maj 2020 blev der afsat midler 
fra landsbyggefonden til at effektiviseringsenheden fortsætter arbejdet med effektiv drift fra 
2021-2026.  Fra 2014-2020 var målet en samlet besparelse på 1,5 mia. kr.  Allerede med 
udgangen af 2019 er der fundet besparelser på 1,7 mia. kr.   
På det seneste kredsmøde i 3. kreds orienterede medlemmer fra udvalget om effektiv drift, 
at det kunne forventes at der fra 2021 ville være fokus på ”røde afdelinger” med 
effektivitetstal under 70%. 
 



Overenskomsterne for HK-området og Ejendomsfunktionær-området er færdigforhandlet.   
Der er for begge overenskomster gennemført stigninger pr. 1. marts 2020 på 1% i fritvalg 
(løn, pension eller ekstra fridage) og 3,20 kr. i stigning i timelønnen.  
Inspektøroverenskomsten er ikke færdigforhandlet endnu. 
 
Der var en drøftelse af henvendelse fra lejer i afdeling 18, Parkvænget.   Helle Jakobsen 
orienterede i den forbindelse om administrationens arbejde med sagen.  
 
Punkt 3.  
Afdeling 18, Parkvænget har ingen afdelingsbestyrelsen.   På vegne af afdeling 18 har 
bestyrelsen ansøgt om tilskud fra dispositionsfonden på 22% af anslået udgift på 500.000 
kr. til udskiftning af vinduer.  Tilskuddet på 22% af 500.000 kr. udgør 110.000 kr.  
Det blev besluttet af yde et tilskud fra dispositionsfonden på 22% af udgiften til vinduer, 
svarende til forventet 110.000 kr.  
 
Afdeling 12, Betzyslyst har ansøgt om tilskud fra dispositionsfonden på 449.000 kr., 
svarende til et tilskud på ca. 22% af udgifterne til facade element udskiftning i etape 1 i 
afdeling 12, Betzyslyst.    
 
Punkt 4.  
a) Status for projektet 
Byggeriet at de 17 almene familieboliger på Jomfrulågen skrider planmæssigt frem.  
 
Som følge af den meget forsinkede opstart af byggeriet er byggelånskreditten blevet 
forlænget fra den 30. november 2020 og frem til 1. august 2021.  Renten på 
byggelånskreditten er pr. 1. december 2020 ændret fra 0,63% til 0,95% p.a. ( beregnet 
som nationalbankens indskudsbevisrente + en fast marginal på 1,55% = pt. 0,95% ). 
De 17 almene familieboliger er klar til indflytning den 1. juli 2021. 
 
Boligerne bliver oprettet i systemet den 4. januar 2020.  Helle Jakobsen gennemgik 
reglerne for, hvordan boligerne kan søges fra henholdsvis oprykningsventelisten og den 
almindelige venteliste. 
 
De 17 almene familieboliger udlejes pr. 1. juli 2021 i henhold til den husleje, indskud mv.,  
som bestyrelsen har godkendt.  Endvidere er det bestyrelsen, der godkender ordensregler 
og vedligeholdelsesreglement for afdeling 21, Jomfrulågen.  Senest 6 måneder efter 
indflytning skal der indkaldes til et afdelingsmøde i den nye afdeling, hvor der orienteres 
om budget for afdelingen, og hvor der er valg af afdelingsbestyrelse. 
 
b) Budget for 2021 for afdeling 21, Jomfrulågen 
Budget for afdeling 21, Jomfrulågen er i skema B godkendt med en leje på 826 kr. pr. m2 
pr. år.   Helle Jakobsen gennemgik huslejeoversigt for de 17 almene familieboliger på 
Jomfrulågen.   Det blev besluttet at Banegårdspladsen nr. 7 1. sal, nr. 8 1. sal og nr. 9 1. 
sal pålægges en ekstra leje på 500 kr. pr. måned for udsigt til vandet.   
 
c) Ordensregler for afdeling 21, Jomfrulågen 
Udkast til ordensregler for afdeling 21, Jomfrulågen blev gennemgået og tilrettet. 
Ordensregler for afdeling 21, Jomfrulågen blev godkendt. 
 
 
 



d) Vedligeholdelsesreglement for afdeling 21, Jomfrulågen 
Udkast til vedligeholdelsesreglement for afdeling 21, Jomfrulågen blev gennemgået og 
tilrettet.  Vedligeholdelsesreglement for afdeling 21, Jomfrulågen blev godkendt. 
 
Punkt 5.  
På møde den 5. oktober 2020 for afdelingsbestyrelsen, hovedbestyrelsen og 
administration blev det videre forløb frem mod det ekstraordinære afdelingsmøde den 28. 
oktober 2020 drøftet.  Der blev indkaldt til informationsmøder i fællesrummet Ringparken 
26 den 19. oktober 2020 og 22. oktober 2020. 
 
Den fysiske helhedsplan blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 28. oktober 
2020 med 54 ja-stemmer, 2 blanke stemmer og ingen nej-stemmer. 
 
Den fysiske helhedsplan er godkendt på økonomiudvalgsmøde 30. november 2020 og 
behandles på kommunalbestyrelsesmøde den 8. december 2020.  Herefter skal den 
fysiske helhedsplan endeligt godkendes i landsbyggefonden inden udgangen af 2020. 
 
Faaborg Boligforening har den 30. november 2020 deltaget i orienteringsmøde om ny 
lokalplan for Østerbrokvarteret.  Der indsendes bemærkninger til lokalplanforslaget inden 
10. december 2020, hvor vi udtrykker ønske om at vinduer skal være træ/alu vinduer, idet 
trævinduer er en dårlig totaløkonomisk løsning.   Den nye lokalplan forventes at give 
mulighed for at vi kan få lov til at etablere altaner på boligerne i Ringparken.   
 
Punkt 6.  
Oversigt over bestyrelsesvederlag og telefonpenge blev godkendt. 
Aftalebrev for 2020 fra Carsten Møller fra EY blev godkendt. 
Helle Jakobsen orienterede om kapitalforvaltningen i Danske Capital. 
Faaborg Boligforening har tilkendegivet at vi kan tilslutte os 2. udkast til udlejningsaftale 
mellem Faaborg Midtfyn Kommune og Boligorganisationerne i Faaborg Midtfyn Kommune.   
Der foreligger ikke information om, hvornår udlejningsaftalen skal træde i kraft. 
Opfølgning på øvrige forretningsgangsbeskrivelser udskydes til næstkommende 
bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 7.  
Der afholdes ikke julefrokost i går pga. COVID 19 situationen. 
Der afholdes et lille eftermiddagsarrangement den 10. december 2020 kl. 15.30, hvor 
Heidi W. Hansen har sidste arbejdsdag i Faaborg Boligforening.   
Julehyggearrangement afholdes den 17. december 2020 kl. 15.30. 
 
Godkendt af: 
 
______________________          __________________ 
Vibeke Harboe                     Karin Witt  
 
 
______________________          __________________ 
Lars Iversen                     Torben Larsen  
 
 
______________________                                 
Allan Høj 


