
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 20. maj 2021 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening i fælleshuset 
Betzyslyst 130, Faaborg. 
 
 
Dagsorden: 1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. april 2021.                  
   
 2.        Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 
 3.        17 almene boliger på Jomfrulågen. 
 
 4.        Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
 5.        Planlægning af ordinære afdelingsmøder i september 2021. 
 
 6.        Repræsentantskabsmødet den 28. juni 2021. 
 
 7.        Gennemgang af regnskaber for 2019 og revisionsprotokol for 
                                 2019. 
  
 8.        Eventuelt. 
 
Tilstede var statsautoriseret revisor Carsten Møller, formand Vibeke Harboe, næstformand 
Lars Iversen, Karin Witt, Torben Larsen, Allan Høj, Lene Olsen og Helle Jakobsen. 
 
Vibeke Harboe bød velkommen til statsautoriseret revisor Carsten Møller.  
 
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. april 2021 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Besigtigelsen på Jomfrulågen den 22. april 2021 forløb fint.  Der er stadig 6-7 ledige 
boliger på 1. sal.  Der annonceres i ugeavisen, Fyns Stiftstidende og Det Rigtige Faaborg. 
 
Besvigelsessagen i Østjysk Bolig blev drøftet.  Der svindlet for op til 20 mio.kr. over en 
periode på 10 år.  Revisionen og bestyrelsens rolle og ansvar i sagen undersøges.  
Østjysk Bolig havde en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring.   Men ellers vil det være 
landsbyggefondens garantiordning, der kommer til at dække et eventuelt tab.   
 
Punkt 3.  
Byggeriet af de 17 almene familieboliger skrider planmæssigt frem. Boligerne er klar til 
indflytning den 1. juli 2021.  Muligheden for afholdelse af et indvielsesarrangement inden 
indflytning undersøges nærmere.   Gerne når boligerne er tæt på at være færdige, med 
malede facader og etablering af trapper til alle 1. sals boligerne. 
 
Punkt 4.  
I afdeling 8, Ringparken er der inviteret til informationsmøde den 28. maj 2021 kl. 17.00.  
Salah Zada, Kasper Glent-Rolle, Vibeke Harboe og Helle Jakobsen deltager.  Der vil blive 
orienteret om projekt ”Sammen i Ringparken” ved Salah Zada og Kasper Glent-Rolle.  
Kasper Glent-Rolle og Salah Zada vil orientere om den mobile pumptrack-bane, der vil 



være sat op i hele juli måned.  Salah Zada har været rundt i bebyggelsen og har indhentet 
svar på spørgeskema om beboernes ønsker til aktiviteter, der kan styrke sammenholdet. 
Helle Jakobsen vil orientere lidt om den kommende renovering. 
 
Status for den fysiske helhedsplan er at udbud at totalrådgiveropgaven er blevet 
annonceret, som EU-udbud.  Der skal prækvalificeres 5 rådgiverteam, der efterfølgende 
inviteres til at give pris på totalrådgiveropgaven.  Først når totalrådgiverteamet er udpeget 
vil projekteringen gå i gang. 
 
Punkt 6. 
Oversigt over ordinære afdelingsmøder i september 2021 blev gennemgået og godkendt.  
Helle Jakobsen tilrettet oversigten, så det fremgår hvilke afdelingsmøder vi hver især 
deltager i. 
 
Punkt 7. 
Indkaldelsen til repræsentantskabsmøde den 28. juni 2021 blev gennemgået og godkendt. 
Bestyrelsen forslag til repræsentantskabsmødet den 28. juni 2021 blev godkendt. 
Repræsentantskabsmøde afholdes den 28. juni 2021 kl. 18.30 på Klinten.  Efter mødet 
serveres der en tapasanretning. 
 
Punkt 8. 
Helle Jakobsen gennemgik regnskabet for 2020 og kommenterede enkelte poster i 
regnskabet for Faaborg Boligforening. 
 
Carsten Møller orienterede om at han indledningsvis ville gennemgå en ajourførings-
protokol, idet der er kommet nye medlemmer i bestyrelsen.  Ajourføringsprotokollen 
gennemgås en gang imellem og beskriver, hvorledes revisionen gennemføres og herunder 
ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen i Faaborg Boligforening.  
Revisionsprotokollat af 22. april 2021 om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens 
formål og omfang blev godkendt. 
 
Carsten Møller gennemgik herefter revisionsprotokollat af 20. maj 2021 til årsregnskab for 
2020 og fremhævede følgende: 
 
- Hovedtal for 2020 som årets resultat, aktiver og egenkapital. 
- Der er en lille svaghed i forretningsgangene omkring lønudbetaling, som er omtalt i 

punkt 2.2. Det er muligt for en lønmedarbejder at køre en lønseddel igennem, uden at 
lønsedlen kontrolleres af en anden medarbejder.  Det anbefales at der etableres en 
dobbeltkontrol inden lønkørsler og disponering i bank sker.  

- Kassebeholdningen er nedlagt pr. 26. november 2020 og der er ikke foretaget 
uanmeldt beholdningseftersyn i 2020. 

- Der er indhentet en engagementsforespørgsel. 
- Ledelsen vurderer at der ikke er risiko vor væsentlige fejl i årsregnskabet, revisor har 

ikke konstateret fejl, som følge af besvigelser og ved underskrift af revisions-
protokollen bekræfter bestyrelsen, at de ikke har kendskab til besvigelser eller 
væsentlige fejl i årsregnskabet. 

- Revisor har gennemgået den udførte forvaltningsrevision, og er ikke stødt på forhold, 
der indikerer, at foreningen ikke lever op til kravene om sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

- Der benchmarkes på nøgletal, indhentes flere tilbud på køb og ydelser, og der 
rapporteres på målsætninger og egenkontrol. 



- Udvikling i bestyrelsesudgifter og bruttoadministrationsudgifter er oplistet i protokol. 
- Det er vurderingen, at der er taget skyldige økonomiske hensyn med målsætninger til 

opfyldelse af god forvaltning og at der er fokus på styringsdialogen. 
- Den juridisk-kritiske revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
- Styringsrapport for 2019 er gennemlæst. 
- Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler. 
- Det oplyses at dispositionsfonden udgør 12.063 t.kr. 
- Henlæggelserne i afdelingerne udgør i gennemsnit 116.397 kr., mod 

landsgennemsnittet på 42.989 kr.  
- Spørgeskemaet har ikke resulteret i modifikationer i revisionspåtegningen.   

   
Overordnet er regnskaberne forsynet med en såkaldt blank påtegning.  

  
Vibeke Harboe takkede for en god gennemgang. 
 
Regnskaber for foreningen og afdelingerne for 2020 for revisionsprotokol for 2020 blev 
godkendt.   Årsregnskaber for foreningen og afdelingerne for 2020 og revisionsprotokollat 
af 20. maj 2021 til årsregnskab for 2020 vil blive fremsendt til digital underskrift i panneo. 
 
 
Punkt 8.  
Intet til referat. 
 
 
 

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


