
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 19. april 2022 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens 
kontor, Engvej 14A, Faaborg. 
 
Dagsorden:   1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. marts 2022. 
 

2.  Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 
3.  Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
4. Økonomisk oversigt pr. 31. december 2021 for foreningen og 

afdelingerne. 
 
5.  Forvaltningsrevision, effektiv drift, dokumentationspakke. 
 1) Evaluering pr. 31. december 2021 af målsætningsprogram for 

2021/22. 
 2) Nøgletalsanalyse for 2021. 
 3) Redegørelse pr. 31. december 2021 for gennemført økonomistyring 

og egenkontrol. 
  
6.  Ordinære afdelingsmøder i september 2022. 
 
7. Mødeplan for 1. halvår 2022. 

  
 8.      Eventuelt. 
 
Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben 
Larsen, Allan Høj og Helle Jakobsen. 
 
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmødet den 10. marts 2022 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Muligheden for dialog med Faaborg Midtfyn Kommune om grundkapital til opførelse af 
almene boliger blev drøftet.   
 
Projekt ”Sammen i Ringparken” har kørt siden 1. april 2021 med Salah Zada som 
projektleder.  Regnskab for tilskuddet på 90.000 kr. samt faglig afrapportering er fremsendt 
til BL den 31. januar 2022.   
Da julearrangementer i Ringparken blev aflyst på grund af corona har Salah sammen med 
Christina fra Faaborg Midtfyn Kommune afholdt et påskearrangement, hvor rigtig mange 
børn og unge deltog. 
 
Vi afventer stadig en tilbagemelding fra Faaborg Midtfyn Kommune om udkast til 
samarbejdsaftale omkring udlejning til hjemløse og sårbare borgere.  
 
Tillykke til Lars Iversen med valget som kredsrepræsentant på kredsvalgmødet den 30. 
marts 2022.  
 
 



Punkt 3. 
C&W arkitekter og Rambøll er i fuld gang med projekteringen af renoveringen i afdeling 8, 
Ringparken.  Der har den 4. februar 2022 været afholdt møde med Faaborg Midtfyn 
Kommune, hvor der var en konstruktiv dialog etablering af elevatorer, facadeudtryk på 
boligerne, støjkrav ved etablering af altaner mv.   
 
Projektforslag og budget for projektet er gennemgået på byggeudvalgsmøde den 22. 
marts 2022 i fællesrummet Ringparken 26.    
 
Der blev planlagt ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 8, Ringparken den 28. april 2022 
kl. 18.00 på Klinten.   
 
Den 21. april 2022 kl. 15.30-17.00 er beboerne indkaldt til et lille orienteringsmøde i 
fællesrummet Ringparken 26, hvor de kan høre mere om projektet og se deres nye 
køkkener.  Projekttegningerne vil kunne ses på store plancher.   
 
Punkt 4. 
Økonomisk oversigt pr. 31. december 2021 for afdelingerne blev gennemgået.  Der 
realiseres meget store underskud i afdelingerne, som følge af at der er udgiftsført en 
negativ rente i afdelingerne på konto 131 på 990.577 kr.  
 
Det er alene afdeling 2 Mølledammen/Fruens Løkke og den nye afdeling 21, Jomfrulågen, 
der har overskud på driftsregnskabet for 2021.   
I afdeling 2, Mølledammen/Fruens Løkke er lån til udskiftning af døre og vinduer først 
optaget primo 2022.   
I afdeling 21, Jomfrulågen omfatter driften perioden fra 1. juli – 31. december 2021. Efter 
hjemtagelse af realkreditlån er de første 3 måneder fritaget for betaling af prioritetsydelser.   
 
Desværre er der også i 1. kvartal 2022 et markant højt negativt afkast på obligationer på 
over 4%.   
 
Hovedbestyrelser og formænd i Faaborg Boligforening, Boligforeningen Grønløkken, 
Vissenbjerg Sogns Boligforening, Andelsboligforeningen Hedelundparken og Arbejdernes 
Boligforening er den 5. maj 2022 kl. 17-00-19-30 inviteret til et orienteringsmøde i 
fælleshuset Bøgeparken 85 i Langeskov, hvor Anders Rahbæk Pedersen fra Arbejdernes 
Landsbank holder et oplæg om kapitalforvaltning og fremtidige muligheder for afkast fra kl. 
17.00-18.00.  Og herefter vi der være en drøftelse og erfaringsudveksling om ladestandere 
til elbiler samt stigende udgifter til el og gas. 
 
Punkt 5. 
Evaluering pr. 31. december 2021 af målsætningsprogram for 2021/22 samt redegørelse 
pr. 31. december 2021 for gennemført økonomistyring og egenkontrol er under 
udarbejdelse og sendes ud sammen med referat fra dette møde. 
 
Punkt 6.  
Mødeplan for afholdelse af ordinære afdelingsmøder i september 2022 blev godkendt.  
 
Punkt 7.  
Mødeplan for 1.  halvår 2022: 
Regnskabsmøde den 23. maj 2022 kl. 15.30-17.30 på kontoret Engvej 14 A. 
Repræsentantskabsmøde den 9. juni 2022 kl. 17.30 på Hotel Faaborg Fjord.  



Punkt 8.  
Intet til referat. 
 

 
 
 

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


