
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 13. august 2020 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens 
kontor, Engvej 14 A, Faaborg. 
 
 
Dagsorden: 1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. juli 2020.                         
   

2. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 
 3.        17 almene boliger på Jomfrulågen. 
 
 4.        Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
 5.        Udkast til budgetter for 2021 for afdelingerne.  
 
 6.        Afdelingsmøderne i september 2020. 
 
 7.        Forvaltningsrevision, effektiv drift og styringsdialog. 
            a) Dokumentationspakke for organisationen og afdelingerne. 
            b) Effektivitetstal for 2019 (bilag 1 i dokumentationspakken)  

  
 8.        Eventuelt. 
 
Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben 
Larsen, Allan Høj og Helle Jakobsen. 
 
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juli 2020 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Der har ikke været afholdt møder i byggeudvalget. 
 
Teknisk orientering fra Kim Damgaard Møller blev gennemgået.   
 
Byggeregnskab for køkkenudskiftningen i afdeling 1, Engvej blev gennemgået.  Der er 
ydet tilskud fra dispositionsfonden på 22%, svarende til 213.471 kr.  Lejestigningen pr. 
måned bliver 195 kr. for 1. sals løsning, 257 kr. for stueløsning og 193 kr. for familiehus. 
 
Forslag til økonomiberegning vedrørende etablering af 6 carporte ved rækkehusene i 
afdeling 11, Saugstedlund blev drøftet.  Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden tages 
med som et punkt på dagsordenen på næstkommende møde i bestyrelsen. 
 
Vibeke Harboe orienterede om at der ikke var nyt vedrørende samarbejdsaftalen mellem 
Faaborg Midtfyn Kommune og Boligorganisationerne i Faaborg Midtfyn Kommune. 
 
Helle Jakobsen orienterede om boligaftalen fra maj 2020.  De 18,4 mia. kr. til afvikling af 
renoveringskøen i landsbyggefonden er fordelt med 12 mia kr. i 2020 for projekter med 
energimærke A-B-C og D og 6,4 mia kr. i 2021 til projekter med energimærke E og 
projekter uden energimærke.   Afdeling 8, Ringparken har energimærke D og derfor skal vi 
have tilsagn fra landsbyggefonden til den fysiske helhedsplan inden udgangen af 2020. 



Udover afviklingen af renoveringskøen i landsbyggefonden indeholder boligaftalen en 
række grønne tiltag.  Der skal gennemføres en grøn screening af projekter med 
energimærke A-B-C og D og en grøn revurdering af øvrige projekter.  De støttede arbejder 
vil i den forbindelse kunne forhøjes med op til 5%. 
 
Boligaftalen omfatter også mulighed for opførelse af basal boliger, der er en ny type små 
boliger på 55 m2 til en husleje på ca. 3.500 kr.  Tanken er at boligerne skal finansieres ved 
tilskud fra nybyggerifonden. 
 
Boligaftalen indeholder også formuleringer om at der fortsat skal arbejdes med effektiv 
drift. Fra 2014 – 2020 skulle den almene sektor spare 1,5 mia kr., hvilket ser ud til at 
lykkes.  Nu er er tanken at arbejdes skal fortsætte til 2026, således at bevillingen til 
effektiviseringsenheden dækkes af landsbyggefonden frem til 2026.  
 
Kredsvalgmøde afholdes den 29. september 2020 kl. 19.00 på Comwell H. C. Andersen 
Hotel.  Lars Iversen oplyste han genopstiller som kredsrepræsentant og har fremsendt 
kredsopstillingsskema, som nu fremgår af BL´s hjemmeside. 
Helle Jakobsen oplyste at hun har valgt ikke at genopstille som kredsrepræsentant.  
 
Punkt 3.  
Byggeriet at de 17 almene familieboliger på Jomfrulågen skrider planmæssigt frem. De 
første fundamentsblokke er sat og omrids af byggeriet tegner sig.  Der er opsat et flot 
byggepladsskilt. 
Anders Pedersen fra PH Byg er i dialog med Faaborg Midtfyn Kommune om etablering af 
affaldsløsning. 
 
 
Punkt 4.  
Den fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken er en del af de projekter i 
renoveringskøen i landsbyggefonden, der skal have tilsagn inden udgangen af 2020.   
 
Antallet af m2 er blevet opgjort af landinspektør og der er primo august 2020 fremsendt 
erklæring til landsbyggefonden om at byggeriet på tidspunktet for tilsagn var på 5.411 m2. 
Stamdata i landsbyggefonden er herefter blevet rettet fra 4.925 m2. til 5.411 m2. 
 
Der er igangsat en grøn screening af den fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
Den grønne screening samt tilrettet budgetark skal hurtigst muligt fremsendes til 
landsbyggefonden. 
 
Helle Jakobsen gennemgik skønnet udvikling i midlerne i dispositionsfonden fra 2019-
2029.  Endvidere gennemgik Helle Jakobsen et bud på, hvorledes finansieringen af 
arbejderne i den fysiske helhedsplan kunne se ud.  Niveauet for den kommende husleje i 
afdeling 8, Ringparken blev ligeledes drøftet. 
 
Punkt 5.  
Udkast til budgetter for 2021 for afdelingerne blev drøftet. 
 
Punkt 6.  
Afdelingsmøderne i september 2020 blev drøftet.  Materiale til afdelingsmøderne 
fremsendes når fristen for at stille forslag er udløbet ( 14 dage før mødet ). 
 



 
 
Punkt 7.  
Dokumentationspakken for 2019 for organisationen og afdelingerne blev gennemgået. 
Effektivitetstallene for 2019 er på samlet 81,8%, hvilket er lidt bedre end sidste år. 
Afdelingerne 6, 7, 8, 9 og 10 er under 70% effektive og er dermed ”røde afdelinger”. 
 
I afdelingerne 4, 6, 7, 9, 13, 14 og 16 er afdelingens opsparede henlæggelser markeret 
som ”kritisk rød”.  De opsparede henlæggelser er langt højere end niveauet i sammen-
lignelige afdelinger.   Men når vi dykker ned i vedligeholdelsesplanerne er der i alle 
afdelingerne planlagt fysiske arbejder som eksempelvis udskiftning af tage, vinduer, døre, 
mv.   Der vil derfor i høj grad fremadrettet blive brug for de opsparede henlæggelser. 
 
I dokumentationspakken for organisationen blev samarbejdet med Faaborg Midtfyn 
Kommune drøftet.  Der var enighed om at Vibeke Harboe og Helle Jakobsen ved det 
kommende styringsdialogmøde skulle bringe muligheder for nybyggeri på banen.  Faaborg 
Boligforening vil rigtig gerne opføre familieboliger og seniorboliger, og gerne som et del af 
et større projekt med en privat investor. 
 
 
Punkt 8.  
Misligholdelse af haver og mulighed for at nedlægge legepladser blev drøftet. 
 
 

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


