
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 11. november 2021 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på 
foreningens kontor, Engvej 14A, Faaborg. 
 
Dagsorden:   1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2021. 
 

2.  Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 
3. Etablering af 12 vuggestuepladser i Børnehaven Ringgården. 

  
4.  17 almene boliger på Jomfrulågen, Faaborg 
 
5. Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
6. Endelig godkendelse af budgetter for 2022 for afdelingerne.  
 
7.  Forvaltningsrevision, effektiv drift, dokumentationspakke. 
 a) Styringsdialogmøde med Faaborg Midtfyn Kommune den 1. 

november 2021. 
 b) Årshjul for 2022. 
 c) Formandsmøde / budgetkursus ? 
  
8.  Ordinære afdelingsmøder i september 2021. 

  
 9.        Eventuelt. 
 
Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben 
Larsen og Helle Jakobsen. 
 
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmødet den 19. august 2021 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Muligheder for opførelse af nybyggeri blev drøftet. Vibeke Harboe orienterede om at 
emnet blev bragt op på styringsdialogmødet den 1. november 2021 med Faaborg Midtfyn 
Kommune.  Det blev besluttet at vi afventer det nærmere indhold af boligforliget, hvor det 
er tanken, at der afsættes midler fra nybyggerifonden til opførelse af billige almene boliger. 
 
Helle Jakobsen orienterede om at der afholdes kredsweekendkonference fra fredag den 
14. januar 2022 – lørdag den 15. januar 2022.  Temaet for konferencen er blandede byer 
og god almene ledelse. 
 
Helle Jakobsen orienterede om tanker om bemandingssituation, når arbejdet med den 
fysiske helhedsplan i afdeling 8, Ringparken vil stille krav om yderligere personaleressour-
cer. Vivi Dalsgaard Pedersen blev ansat som genhusningskonsulent i Arbejdernes 
Boligforening og Boligforeningen Grønløkken pr. 1. august 2021 i en tidsbegrænset stilling 
på 3 år.   Det er tanken at Vivi Dalsgaard Pedersen skal løse genhusningsopgaverne i 
afdeling 8, Ringparken. 
 
 



Punkt 3. 
Brev af 26. januar 2021 med ønske om etablering af 12 vuggestuepladser i Børnehaven 
Ringgården blev gennemgået.  I oktober 2021 har Børnehaven Ringgården fået tilsagn fra 
Faaborg Midtfyn Kommune til etablering af 12 vuggestuepladser. 
 
3 alternative modeller blev gennemgået: 

1) Etablering af 12 vuggestuepladser. 
2) Børnehaveprojekt med krybbeskur og træhytte. 
3) Børnehaven, Overbygning 1. sal. 

 
Økonomien for de 3 alternative modeller blev gennemgået.  Vibeke Snedevind, der er 
leder af Børnehaven Ringgården, har den 10. november 2021 tilkendegivet, at hun alene 
ønsker at holde fokus på etablering af 12 vuggestuepladser.  Dvs. model 1. 
Vibeke Snedevind vurderer nu, at tanker om udvidelse af de fysiske rammer, så 
Børnehaven Ringgården kan have flere børnehavebørn, først vil blive aktuelt om ca. 3 år. 
 
Etableringsudgifter jf. model 1, i henhold til brev af 26. januar 2021 blev godkendt. 
 
Punkt 4. 
Der har været indflytning i de 15 almene boliger i afdeling 21, Jomfrulågen. Der er 
etableret MOLOK affaldsløsning og der pågår løbende mangelafhjælpningsarbejder i 
boligerne. Generelt er der rigtig stor tilfredshed med de nye boliger. 
Det 1. afdelingsmøde i afdelingen blev afholdt den 29. september 2021 kl. 18.30 på 
Helios.  Afdeling 21, Jomfrulågen fik valgt en afdelingsbestyrelse på 3 personer og 2 
suppleanter. 
Skema C der er byggeregnskabet for afdeling 21, Jomfrulågen skal fremsendes til 
Faaborg Midtfyn Kommune senest 1. januar 2022.   Der forventes en mindre overskridelse 
på anskaffelsessummen i henhold til skema C, som vil blive dækket ved et tilskud fra 
boligforeningens dispositionsfond. 
 
Punkt 5.  
Der blev prækvalificeret 5 totalrådgiverteams, der gav tilbud på opgaven den 7. juli 2021.  
Totalrådgiverudbuddet blev vundet af C&W arkitekter A/S med Rambøll Danmark A/S, 
som underrådgiver. Totalrådgivningsaftale mellem Faaborg Boligforening og C&W 
arkitekter af 11. november 2021 blev gennemgået og underskrevet.   Udkast til 
bygherrerådgivningsaftale mellem Faaborg Boligforening og Henneby Nielsen Rådgivende 
Ingeniørfirma A/S blev gennemgået og Helle Jakobsen orienterede om tilretninger af 
bygherrerådgivningsaftalen. 
 
Der har været afholdt byggeudvalgsmøder den 7. oktober 2021 og 4. november 2021. 
Vibeke Harboe, Torben Larsen og Lars Iversen orienterede om byggeudvalgsmøderne.  
 
Vivi Dalsgaard Pedersen deltog i afdelingsmødet i afdeling 8, Ringparken den 9. 
september 2021. 
Vivi Dalsgaard Pedersen skal tage sig af genhusningsopgaverne i følgende afdelinger: 

1) Afdeling 6, Skt. Klemensparken, Odense med 238 boliger 
2) Afdeling 12, Grøntoften, Langeskov med 103 boliger 
3) Afdeling 8, Ringparken, Faaborg med 76 boliger 

 
 
 



Projekt ”Sammen i Ringparken” har kørt siden 1. april 2021 med Salah Zada som 
projektleder.  Der blev den 28. maj 2021 afholdt informationsmøde og grillaften for 20 
beboere og 30 børn.  Til fællesspisning den 22. juli 2021 var der også fin tilslutning med 20 
voksne og 20 børn.  Pumptrackbanen blev sat op den 2. juli 2021 og blev nedtaget igen en 
måned efter.  Der er også afholdt en halloween aktivitet i oktober 2021.  
 
Punkt 6.  
Budgetter for 2022 for afdelingerne blev godkendt. 
  
Punkt 7.  
Vibeke Harboe og Helle Jakobsen orienterede om styringsdialogmødet med Faaborg 
Midtfyn Kommune den 1. november 2021.  
 
Årshjul for 2022 gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 
Formandsmøde for afdelingsbestyrelserne blev planlagt til den 27. januar 2022 kl. 17.00-
19.00.  Der serveres biksemad til formandsmødet.  På formandsmødet den 27. januar 
2022 planlægges dato for afholdelse af et budgetkursus.   
 
Punkt 8.  
De ordinære afdelingsmøder i september 2021 blev drøftet.  Der var enighed om at 
afdelingsmøderne forløb fint. Afdelingerne 6, 9, 10, 13, 16 og 18 har fortsat ikke valgt 
nogen afdelingsbestyrelse, og derfor er det i hovedbestyrelsen, der tager sig af ledelsen i 
disse afdelinger. 
 
Punkt 9.  
Vibeke Harboe og Helle Banke står for indkøb af julegaver. 
 
Julefrokost afholdes den 16. december 2021 kl. 18.00 i fælleshuset Betzyslyst 130.   
 
Julehygge med kransekage og kaffe afholdes den 21. december 2021 kl. 15.00 på 
kontoret på Engvej 14 A. 

 
 
 
 

Godkendt af: 
 
______________________          __________________ 
Vibeke Harboe                     Karin Witt  
 
______________________          __________________ 
Lars Iversen                     Torben Larsen  
 
______________________                                 
Allan Høj 


