
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 22. april 2021 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på i fælleshuset 
Betzyslyst 130, Faaborg. 
 
 
Dagsorden: 1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2021.                         
   

2. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 

    3.        17 almene boliger på Jomfrulågen. 
    

    4.        Projekt Sammen i Ringparken 
                 

    5.        Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
             

    6.        Udkast til regnskab for 2020 for foreningen. 
 
    7.        Opsummering af ydede tilskud fra dispositionsfonden. 
 

 8.        Forvaltningsrevision, effektiv drift og målsætningsprogram. 
  

a) Evaluering pr. 31. december 2020 af målsætningsprogram for 
2020/21.  

b) Fraflytterstatistik for 2020. 
c) Nøgletalsanalyse for 2020. 
d) Redegørelse pr. 31. december 2020 for den økonomiske styring og 

egenkontrol. 
   

 9.        Planlægning af ordinære afdelingsmøder i september 2021. 
   

 10.      Planlægning af repræsentantskabsmøder i juni 2021. 
 
 11.      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 4. februar 2021 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Corona situationen blev drøftet.  Nu hvor der er vedtaget en genåbningsplan, ønsker 
hovedbestyrelsen at der igen åbnes for betjening af beboere på boligforeningens kontor på 
Engvej 14 A. 
 
Vibeke Harboe orienterede om en henvendelse fra Børge Madsen om mulighed for køb af 
grund på Odensevej 64B, hvor der kan opføres 24 almene boliger.  Der var enighed om at 
grunden har en fin placering til opførelse af et seniorbofælleskab.   
 



Vibeke Harboe og Helle Jakobsen orienterede om dialog med Christel Tjørnelund Nielsen 
om muligheden for opførelse af 4-6 almene boliger på Lyø.  Muligheden for at søge et 
engangstilskud på 404.000 kr. pr. bolig til etablering af almene boliger på de mindre øer 
har medført at Ø-repræsentanter fra Lyø beder Faaborg Midtfyn Kommune og Faaborg 
Boligforening om at opnå en fælles interesse i at bygge almene boliger på Lyø, nu hvor 
den statslige pulje er med til at nedsætte etableringsomkostningerne. 
Hvis de almene boliger etableres som ældreboliger eller familieboliger, hvor Faaborg 
Midtfyn Kommune er indstillet på at yde garanti for udlejning af boligerne, vil Faaborg 
Boligforening gerne undersøge muligheden for at gå videre med projektet.  
Engangstilskuddet på 404.000 kr. pr. bolig vurderes at gøre det muligt at opføre almene 
boliger på Lyø inden for rammebeløbet.  Dog vil Faaborg Midtfyn Kommune skulle yde 
grundkapital efter gældende regler.  De 404.000 kr. pr. bolig skal mere betragtes som lidt 
ekstra midler til byggematerialer mv., der skal transporteres til øen.   
  
På bestyrelsesmøde den 4. februar 2021 blev analyse af forsikringsskader fra 2016-2020 
gennemgået.  Flemming Petersen fra Nordflex har efterfølgende været i dialog med vores 
forsikringsselskab Alka, der har nedsat forsikringspræmien med 15%, svarende til ca. 
90.000 kr. årligt. Endvidere er glasforsikringen er opsagt til ophør pr. 9. februar 2021. 
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 3.  
Vi har den 8. marts 2021 fået bevilget det ansøgte tilskud på 90.000 kr. fra BL´s pulje til 
bekæmpelse af ensomhed.   
Helle Jakobsen orienterede om at Sahla Zada er ansat som projektleder i projekt 
”Sammen i Ringparken” fra 1. april – 31. december 2021.  BL har besluttet at projekter i 
pulje 2 mellem 50.000 og 100.000 kr. alligevel ikke skal revideres.  Det afsatte beløb til 
revision på 9.512 kr. må derfor gerne bruges til ekstra forplejning, fællesspisning eller 
buskort til Sahla Zada.   Vibeke Harboe og Helle Jakobsen deltog i opstartsmøde den 16. 
april 2021.  Sahla Zada har den 17. april 2021 gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
og der vil efter afslutningen af Ramadan den 13. maj 2021 blive afholdt et informations-
møde, hvor beboerne kan komme med ønsker til, hvorledes projektmidlerne bedst kan 
bruges.  Temaer for gåture, pumptrack banen, fælles spisning, kaffemøder mv. 
 
Punkt 4.  
Forud for bestyrelsesmødet var der besigtigelse på byggepladsen på Jomfrulågen.  Der 
var en prøvelejlighed klar og yderligere en næsten færdig bolig, blev fremvist.  Der var 
enighed om at det bliver en rigtig attraktiv afdeling. 
De 17 almene familieboliger udlejes pr. 1. juli 2021.  Der er indgået lejekontrakter på de 6 
boliger i stueetagen.  Boligerne på 1. sal, der også har boligareal på 2. sal, er endnu ikke 
fuldt udlejet.  Der annonceres i ugeavisen og Fyns Stiftstidende, og vi oplyser, at boligerne 
kan lejes efter først til mølle princippet.   
 
Der etableres affaldsløsning på grunden efter at Faaborg Midtfyn Kommune har godkendt 
projektet. 
Da 1. spadestik og rejsegilde ikke har været afholdt på grund af corona, blev muligheden 
for at holde et indvielsesarrangement drøftet.  Gerne med pølsevogn og øl og vand. 
 
Huslejen er i budget for 2021 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. 



 
Punkt 5.  
Helle Jakobsen orienterede om, at udbud af totalrådgiveropgaven sker den 3. maj 2021. 
Tidsplan for projektet blev kort gennemgået. Efter tidsplanen indgås der aftale med 
totalrådgiver primo august 2021.  Når totalrådgiveren er på plads, skal der projekteres. Der 
skal nedsættes et byggeudvalg med repræsentanter fra hovedbestyrelsen og afdelings-
bestyrelsen. Der vil også blive nedsat arbejdsgrupper for eksempelvis køkkener og 
udearealer. Herefter vil projektet blive udbudt i fagentrepriser, og først når der har været 
licitation og skema B for projektet er godkendt af Faaborg Midtfyn Kommune og 
Landsbyggefonden kan byggeriet igangsættes. Efter tidsplanen igangsættes byggeriet 
sidst i 2. kvartal 2022. 
 
Punkt 6.  
Helle Jakobsen gennemgik udkast til regnskab for 2020 for foreningen.  Foreningens 
regnskab for 2020 udviser et overskud på 69.295 kr. og skyldes primært besparelser på 
møde- og kursusudgifter og flere indtægter fra byggesagshonorar på forbedringsarbejder, 
end vi har budgetteret med.  
 
Alle 17 afdelinger kommer ud af regnskabsåret 2020 med store overskud.  Afdelingerne 
har fået forrentet deres midler med 2,30%, hvilket har medvirket til de meget store 
overskud.  Obligationerne er i 2020 givet et afkast på i alt 1.109.000 kr., men desværre har 
store rentestigninger og kurstab medført at vi i 1. kvartal 2021 har et negativt afkast på 
vores obligationer på 961.000 kr. 
 
Helle Jakobsen udleverede revisionsprotokollat af 22. april 2021 og informerede kort om at 
revisor engang imellem udarbejder et særskilt revisionsprotokollat om ansvar for 
regnskabsaflæggelse og revisionen formål og omfang.  Statsautoriseret revisor Carsten 
Møller vil orientere om revisionsprotokollat af 22. april 2021 på bestyrelsesmødet den 20. 
maj 2021. 
 
Punkt 7.  
Oversigt over godkendte tilskud fra dispositionsfonden i 2020 blev gennemgået: 
Køkkener, afd. 1       213.471 kr. 
Vinduer, afd. 2       620.604 kr. 
Vinduer, afd. 12       446.697 kr. 
Køkkener, afd. 14       357.058 kr. 
Børnehaven afd. 19         49.200 kr. 
Tilskud til afdelinger i alt på konto 531                                 1.687.030 kr. 
 
Tab ved lejeledighed på 24.347 kr. og tab ved fraflytninger på 222.127 kr. er i 2020 
dækket af dispositionsfonden jf. reglerne herom.  Den samlede udgift på 246.474 kr. er 
medtaget på konto 541 Ekstraordinære udgifter og er dækket ved tilskud fra 
dispositionsfonden, som er medtaget på konto 611 Ekstraordinære indtægter. 
 
Udover ovennævnte er der jf. tidligere bestyrelsesbeslutninger reserveret tilskud til afde-
lingerne under den bundne del af dispositionsfonden. 
 
Punkt 8 a - d).  
Evaluering pr. 31. december 2020 af målsætningsprogram for 2020/21 blev godkendt. 
 
Fraflytterstatistik for 2020 blev gennemgået. 



 
Nøgletalsanalyser for 2020 blev gennemgået. 
 
Redegørelse pr. 31. december 2020 for den økonomiske styring og egenkontrol blev 
gennemgået og godkendt. 
 
Punkt 9.  
Udkast til plan for afholdelse af ordinære afdelingsmøder i september 2021 udsendes 
sammen med referat fra dette møde. 
 
Punkt 10.  
Repræsentantskabsmødet afholdes den 28. juni 2021 kl. 18.30 på Klinten. 
 
Punkt 11.  
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 20. maj 2021 kl. 15.30 i fælleshuset Betzyslyst 
130.  Statsautoriseret revisor Carsten Møller og økonomichef Lene Olsen deltager i 
mødet.  Efter mødet vil der blive arrangeret spisning, gerne eksternt, hvis vi alle 
medbringer et coronapas. 
 
 
Godkendt af: 
 
______________________          __________________ 
Vibeke Harboe                     Karin Witt  
 
 
______________________          __________________ 
Lars Iversen                     Torben Larsen  
 
 
______________________                                 
Allan Høj 


