
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 29. september 2020 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på 
foreningens kontor, Engvej 14 A, Faaborg. 
 
 
Dagsorden: 1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2020.                         
   

2. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 
 3.        17 almene boliger på Jomfrulågen. 
 

    4.        Ansøgning fra afdeling 11, Saugstedlund om tilskud fra 
               dispositionsfonden.  

 
 5.        Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
 6.        Endelig godkendelse af budgetter for 2021 for afdelingerne. 
 
 7.        Afdelingsmøderne i september 2020. 
  
 8.        Eventuelt. 
 
Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben 
Larsen, Allan Høj og Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen. 
 
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2020 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Der har ikke været afholdt møder i byggeudvalget. 
 
Helle Jakobsen orienterede om der skal gennemføres en ekstern granskning af 
afdelingernes vedligeholdelsesplaner inden 1. januar 2022.  Ekstern granskning udføres 
hvert 5. år og de første 2 gange vil udgiften til den eksterne granskning blive dækket af 
landsbyggefonden.  Ca. 70 % af arbejdet med granskningen vil kunne udføres som en 
intern granskning, hvor inspektører i eksempelvis Arbejdernes Boligforening gransker 
vedligeholdelsesplanerne for afdelingerne i Faaborg Boligforening. 
  
Helle Jakobsen orienterede om at Lars Iversen genopstiller som kredsrepræsentant på 
kredsvalgmødet den 29. september 2020.  Der bliver ikke kampvalg, idet der alene er 
opstillet 15 kredsrepræsentanter, som der er brug for.  Samt herudover 4 suppleanter. 
 
Vibeke Harboe orienterede om at der stadig ikke var nyt vedrørende samarbejdsaftalen 
mellem Faaborg Midtfyn Kommune og Boligorganisationerne i Faaborg Midtfyn Kommune. 
 
Punkt 3.  
Byggeriet at de 17 almene familieboliger på Jomfrulågen skrider planmæssigt frem.  
Det blev besluttet at Anders Pedersen fra PH Byg skal igangsætte etablering af 
affaldsløsning, når der foreligger en godkendelse fra Faaborg Midtfyn Kommune. 
 



Punkt 4.  
Ansøgning fra afdeling 11, Saugstedlund om tilskud fra dispositionsfonden til opførelse af 
6 carporte.  Det blev besluttet at bevilge et tilskud fra dispositionsfonden på 22% af 
udgiften til opførelse af 6 carporte.  22% af den anslåede byggeudgift for 6 carporte udgør 
74.415 kr.  
 
Punkt 5. 
Det ordinære afdelingsmøde i afdeling 8, Ringparken den 24. september 2020 blev drøftet. 
 
Vibeke Harboe orienterede om besøg hos formand Wickie Therkildsen den 4. oktober 
2020, hvor hun var blevet vist rundt i afdelingen. 
  
Den fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken blev gennemgået. 
 
Finansieringsskitse af 9. september 2020 og udviklingen i midler i dispositionsfonden fra 
2019-2029 blev gennemgået. Det bliver dispositionsfonden og landsbyggefonden, der skal 
bidrage til finansiering af de gruppe 1 og gruppe 2- arbejder, der indgår i finansierings-
skitsen.  Faaborg Boligforenings disponible midler i dispositionsfonden og landbygge-
fonden bliver således at stor bidragsyder, når ydelserne på realkreditlån til renoverings-
arbejderne skal betales.  
 
Den fysiske helhedsplan og finansieringen heraf jf. finansieringsskitse af 9. september 
2020 blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Konsekvenser for huslejen i afdeling 8, Ringparken blev gennemgået.  Der foreslås en 
lejestigning på 450.000 kr., fordelt på 93.600 kr. i stigning for tilgængelighedsboliger og 
sammenlægningsboliger og øvrig lejestigning på 356.400 kr., der fordeles pr. m2 på alle 
boligerne. 
De 22 tilgængelighedsboliger og 4 sammenlægningsboliger stiger årligt med 3.600 kr., 
svarende til en stigning på 300 kr. pr. md.  Efter renoveringen er det samlede m2 antal 
opsummeret til 5.611 m2, hvorefter lejestigningen på i alt 356.400 kr. kan opgøres til 64 kr. 
pr. m2.  
 
Dagsorden til det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 8, Ringparken den 28. oktober 
2020 kl. 17.30 blev gennemgået.   
 
Der indkaldes til et møde for afdelingsbestyrelsen, hovedbestyrelsen og Kim Damgaard 
Møller og Helle Jakobsen den 5. oktober 2020 kl. 15.30.  Mødet afholdes i fællesrummet 
Ringparken 26. 
 
Punkt 6.  
Budgetter for 2021 for afdelingerne blev endeligt godkendt. 
 
Punkt 7.  
Afdelingsmøderne i september 2020 blev drøftet og der var enighed om at møderne 
generelt er gået rigtig godt. 
 
Punkt 8.  
Intet til referat. 
 

 



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


