
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 19. august 2021 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens 
kontor, Engvej 14A, Faaborg. 
 
Dagsorden:   1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. maj 2021. 
 

2.  Konstituering af bestyrelsen – valg af næstformand. 
  
 3.        Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
  

4.  17 almene boliger på Jomfrulågen, Faaborg 
 
5. Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
6. Budget for 2022 for foreningen, herunder fastsættelse af 

administrationsbidrag.  
 
7.  Forvaltningsrevision, effektiv drift, dokumentationspakke. 
 a) Dokumentationspakke for 2020 for foreningen og afdelingerne. 
 b) Årshjul for 2021. 
 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 20. maj 2021 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Lars Iversen blev valgt som næstformand. 
Vibeke Harboe, Torben Larsen, Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen blev valgt som 
medlemmer af byggeudvalget. 
 
Vibeke Harboe, Torben Larsen, Lars Iversen, Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen 
blev valgt som medlemmer af byggeudvalget for den fysiske renovering i Ringparken. 
 
Punkt 3. 
Der er desværre ikke var noget nyt omkring udlejningsaftalen mellem Faaborg Midtfyn 
Kommune og boligorganisationerne i Faaborg Midtfyn Kommune. 
 
Torben Larsen orienterede om at afdeling 11 Saugstedlund skal i gang med, at etablere 
carporte.  Projektet har været forsinket på grund af lang byggesagsbehandling i Faaborg 
Midtfyn Kommune. 
 
 



På afdelingsmøde i afdeling 3, Svendborgvej den 6. september 2021 stilles der forslag om 
mulighed for individuel udskiftning af køkkener mod en individuel stigning i huslejen.  
Køkkenudskiftningen finansieres ved tilskud fra afdelingen henlæggelser og optagelse af 
20 årigt realkreditlån på restbeløbet.  Huslejestigningen udgør 398 kr. pr. måned.  
Individuel udskiftning af køkkener blev godkendt.   
 
 
Punkt 4. 
15 almene boliger i afdeling 21, Jomfrulågen er udlejet.  Der er etableret MOLOK 
affaldsløsning og der pågår løbende mindre mangelafhjælpningsarbejder i boligerne. 
Generelt er der rigtig stor tilfredshed med de nye boliger. 
Der er indkaldt til det 1. afdelingsmøde i afdelingen den 29. september 2021 kl. 18.30 på 
Helios.  Vi håber at afdelingen får valgt en afdelingsbestyrelse. 
 
Punkt 5.  
Der blev prækvalificeret 5 totalrådgiverteams, der gav tilbud på opgaven den 7. juli 2021.  
Der er udpeget en vinder og rådgiverkontrakter forventes underskrevet i september 2021.  
Der skal sammen med det nye rådgiverteam udarbejdes en tidsplan for projektet og 
projekteringen forventes at pågå det næste halve års tid.   Der skal nedsættes bygge-
udvalg, og beboerne skal inddrages i processen. 
Der arrangeres et møde i afdeling 8, Ringparken den 31. august 2021 kl. 16.30 med 
afdelingsbestyrelsen i afdeling 8.   
 
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.  Det er planen at gåture og andre aktiviteter skal igangsættes i efteråret 
2021.  
 
Helle Jakobsen orienterede om at Vivi Dalsgaard Pedersen er startet som genhusnings-
konsulent den 1. august 2021.  Vivi Dalsgaard Pedersen skal tage sig af genhusnings-
opgaverne 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 

Vivi Dalsgaard Pedersen deltager i afdelingsmødet i afdeling 8, Ringparken den 9. 
september 2021. 
 
Punkt 6.  
Budget for foreningen for 2022 blev gennemgået.  Budgetterne for afdelingerne for 2022 
indeholder 30% af lønudgiften til inspektør og foreningen er pålignet 70% af lønudgiften til 
inspektør. Forrentning af afdelingernes midler er budgetteret til 0,5%.  
Administrationsbidraget for 2022 udgør 3.512 kr. pr. lejemålsenhed.  Hvilket er en stigning 
på 82 kr. sammenlignet med 2021, hvor administrationsbidraget var 3.430 kr. pr. 
lejemålsenhed. 
  
Budget for 2022 for foreningen blev godkendt og underskrevet.  
 
 
 



Punkt 7.  
Helle Jakobsen gennemgik dokumentationspakke for 2020 for foreningen og afdelingerne. 
I 1. afsnit om foreningen er opsummeret hvilke muligheder, udfordringer og risici vi har i 
Faaborg Boligforening. Endvidere omfatter afsnit 1 en beskrivelse af arbejdet med 
bæredygtighed, effektivisering og ledelse og beboerdemokrati. 
 
 
Kritiske nøgletal fra afdelingerne dokumentationspakker opsamles i foreningen. Det er 
igen i år de samlede henlæggelser, der er høje i afdelingerne 4,6,7,9,13,14 og 16. 
Et forhold, der er ganske uproblematisk, fordi der er indarbejdet store renoveringsarbejder 
i vedligeholdelsesplanerne de kommende år.  Så vi har bestemt brug for pengene. 
Effektivitetstallene i bilag 1 har udviklet sig positivt.  Vi havde 5 røde afdelinger med 
effektivitetstal under 70% i 2019.   I 2020 er afdeling 8, såkaldt ”rød afdeling” med 
effektivitetstal på 58% og afdeling 1 er rød med effektivitetstal på 69%. 
I afdeling 1 var effektivitetstallet 75% i 2019. 
 
Årshjul for 2021/22 gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 
Når afdelingsmøderne i september 2021 er afviklet fastsættes en dato for afholdelse af 
formandsmøde og afholdelse af budgetkursus. 
 
Muligheden for at afholde en bestyrelsesarbejdsdag, hvor vi kunne gå mere i dybden med 
forskellige emner, blev drøftet.   Det blev aftalt at Helle Jakobsen sammen med referatet 
vedlægger eksempel på BL´s materiale til bestyrelsesevaluering. 
 
 
Punkt 8.  
De ordinære afdelingsmøder i september 2021 blev drøftet. 
 
 
Punkt 9.  
Vibeke Harboe spurgte til nyt fra kredsen og Lars Iversen lovede at han løbende ville 
orientere om nyt fra arbejdet i 3. kreds Fyn. 

 
 
 

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


