
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 4. februar 2021 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på i fælleshuset 
Betzyslyst 130, Faaborg. 
 
 
Dagsorden: 1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2020.                         
   

2. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 

    3.        17 almene boliger på Jomfrulågen. 
             a) Status for projektet og godkendelse af budget for 2021. 
       

    4.        Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
            a) Status for projektet, herunder drøftelse af genhusning.  

 
    5.        Ansøgning om pulje til bekæmpelse af ensomhed. 

            a) Etablering af Gå Fælleskaber fra Ringparken. 
            b) Etablering af Pump track bane i Ringparken. 
            c) Integration ved tilknytning af ung 2-sproget mand til projektet. 
 
 6.        Forvaltningsrevision, effektiv drift og målsætningsprogram. 
            a) Ny aftale om effektivisering fra 2021-2026. 
            b) Opfølgning på effektivitetstal fra 2014-2019. 
            c) Analyse af forsikringsskader fra 2016-2020. 
   
 7.        Eventuelt. 
 
Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben 
Larsen og Helle Jakobsen.  Der var afbud fra Allan Høj. 
  
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2020 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Vibeke Harboe og Helle Jakobsen orienterede om styringsdialogmødet med Faaborg 
Midtfyn Kommune den 10. december 2020. 
 
Vibeke Harboe orienterede om at vi forhåbentlig inden længe kunne forvente 
tilbagemelding fra Faaborg Midtfyn Kommune vedrørende udlejningsaftalen mellem 
Faaborg Midtfyn Kommune og Boligorganisationerne i Faaborg Midtfyn Kommune. 
 
Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen har deltaget i møder med Børnehaven 
Ringgården angående ønske om etablering af 12 vuggestuepladser.  Brev af 27. januar 
2021 til Faaborg Midtfyn Kommune fra Børnehaven Ringården og Faaborg Boligforening 
blev gennemgået.  Der er et forbedringslån, der udløber i september 2022. Ydelsen til 
optagelse af lån til etablering af 12 vuggestuepladser, forventes at ligge på et lavere 
niveau end den nuværende låneydelse på 88.270 kr.  Etableringen af 12 vuggestue-
pladser vil derfor ikke medføre at den årlige husleje forøges.   
 
 



Punkt 3.  
Byggeriet af de 17 almene familieboliger på Jomfrulågen skrider planmæssigt frem.  
 
Tilrettet budget for 2021 blev gennemgået, da der har været behov for opjustering af 
udgifter til ejendomsskatter, forsikring, renholdelse og henlæggelser til vedligeholdelse og 
fornyelser.  I det tilrettede budget for 2021 er huslejen fastsat til 866 kr. pr. m2 med tillæg 
af 500 kr. ekstra pr. måned i bolig nr. 7, 8 og 9, der har udsigt til vandet. 
 
De 17 almene familieboliger udlejes pr. 1. juli 2021. 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. 
 
Punkt 4.  
Referat fra bygherremøde den 29. januar 2021 med tilhørende foreløbig hovedtidsplan, 
bilag vedrørende økonomi og entrepriseform blev gennemgået. 
Økonomioversigt af 15. december 2020 blev gennemgået og restfakturering for byggetek-
nisk bistand fra Henneby Nielsen og C&W arkitekter blev godkendt. 
Det blev godkendt at vi følger anbefalingerne i referat af 29. januar 2021. 
 
Punkt 5.  
Der ansøges om tilskud på 90.000 kr. fra BL´s pulje til bekæmpelse af ensomhed.  
Ansøgning med tilhørende budget og samarbejdsaftaler fremsendes elektronisk til BL 
senest den 5. februar 2021. 
Projektet omfatter etablering af Gå Fælleskaber fra Ringparken.  Der uddannes gåværter 
og kontakten til beboerne søges skabt ved ansættelse af en 2-sproget ung mand.  Der 
etableres en mobil pump track bane på afdelingens område ved fodboldbanen.  Både Gå 
Fællesskaber og Pump Track bane er tænkt som aktiviteter, hvor alle afdelingens 
beboere, i højere grad kan blive en del af fællesskabet.  En forudsætning for at projektet 
kan blive en succes er at vi ansætter en 2 sproget ung mand, der kan hjælpe med sproget. 
Målgruppen for projektet er alle afdelingens 169 beboere. Sproget er en udfordring, idet 
108 af afdelingens 169 beboere er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. 
62 af afdelingens 169 beboere er børn/unge med i alt 31 i aldersgruppe 0-6 år og 31 i 
aldersgruppen 7-17 år.  Pump Track banen vil naturligt tiltrække de større børn og banen 
vil ligeledes tiltrække de mindre børn, sammen med deres forældre.   
 
I henhold til beboerdata fra landsbyggefondens database fremgår det af diverse nøgletal  
at Ringparken, kan betragtes som et udsat boligområde, når der måles på beboer-
sammensætning, andel uden for arbejdsmarkedet og indkomstforhold mv.   
Der er i alt afsat 15 mio kr. i BL´s pulje og vi får svar på vores ansøgning inden udgangen 
af februar 2021.  Midlerne skal bruges inden udgangen af 2021. 
 
Punkt 6 a og b).  
Helle Jakobsen orienterede om den nye aftale om effektiv drift fra 2021-2026. 
 
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.   
 
Der vil i den nye aftale blive øget fokus på røde afdelinger med effektivitetstal på under 
70% og der vil fremadrettet blive krav om udarbejdelse af effektiviseringshandleplaner.  



Når nøgletallene for 2020 for de 7 benchmark konti foreligger, vil der til et efterfølgende 
bestyrelsesmøde blive udarbejdet en analyse af udviklingen fra 2014-2020 i nøgletallene 
for Faaborg Boligforening.  I dokumentationspakken havde vi med udgangspunkt i 
regnskaberne for 2019, effektivitetstal på under 70% ( røde afdelinger) i afdeling 6, 7, 8, 9 
og 10. 
 
Punkt 6 c).  
Helle Jakobsen gennemgik analyse af forsikringsskader fra 2016-2020.  Skadesprocenten 
har i 2019 og 2020 ligget på et meget lavt niveau.  Vi har bedt forsikringsmægler 
Flemming Petersen fra Nordflex om at tage en dialog vores forsikringsselskab Alka med 
henblik på en reduktion af forsikringspræmien.  Det blev endvidere besluttet at glasforsik-
ringen skal opsiges til ophør hurtigst muligt.  Der har ikke været ret mange skader på glas 
og kummer.   
I forbindelse med afholdelse af ordinære afdelingsmøder i september 2021, vil der blive 
informeret om at beboerne, skal sørge for at have tegnet en indboforsikring.   
 
 
Punkt 7.  
Intet til referat. 
 
 
Godkendt af: 
 
______________________          __________________ 
Vibeke Harboe                     Karin Witt  
 
 
______________________          __________________ 
Lars Iversen                     Torben Larsen  
 
 
______________________                                 
Allan Høj 


