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Forum: Styringsdialog med Andelsboligforeningen i Bregninge 

Dato: 20. december 2013 

Sted: Svendborg Rådhus  

Deltagere: Leif Weiskvist, organisationsbestyrelsesformand 

Jørgen Berg Jensen, forretningsfører for 

Andelsboligforeningen i Bregninge 

Fra Svendborg Kommune deltog: Sekretariatschef Kim 

Christoffersen (mødeleder), Direktionssekretariatet, 

specialkonsulent Martin Svane, Økonomi og Indkøb og 

konsulent Camilla Schultz (referent), 

Direktionssekretariatet 

 

________________________________________________________ 

 

Andelsboligforeningen i Bregninge består af 20 boliger i en enkelt 

afdeling. Administration og økonomisk drift varetages af Svendborg 

Andels-Boligforening.  

________________________________________________________ 

 

1. Velkomst og præsentation  

Kim Christoffersen orienterede om ny organisering i relation til 

samarbejdet med den almene sektor, der pr. 1. januar 2014 bliver 

organisatorisk forankret under Svendborg Kommunes 

Direktionssekretariat.  

 

Regnskabsgennemgangen vil fremover være en integreret del af 

afrapporteringen fra styringsdialogen..  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Kort orientering om Svendborg Kommunes boligstrategi 

Kort orientering om den netop vedtagne boligstrategi, der udstikker 

rammerne for lokale, langsigtede og helhedsorienterede udviklings- og 

løsningsmuligheder i forhold til bæredygtighed for den samlede sektor.  

 

4. Opfølgning på sidste møde og aftaler 

Aftaler og drøftelser på seneste dialogmøde giver ikke anledning til 

yderligere bemærkninger. Boligorganisationen er velfungerende og har 

ingen problemer med udlejning. Kommunen tilkendegav på mødet, at 

organisationsbestyrelsen må forholde sig aktivt til fordele og ulemper 

ved at opretholde status som selvstændig boligorganisation, herunder 

ikke mindst muligheden for at opnå et lavere administrationsbidrag. 

 

5. Gennemgang af boligorganisationen på baggrund af 

styringsrapport og dokumentationspakke  

Økonomi 
Direktionssekretariatet 
Rådhuset 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Tlf. 62 23 30 00 
 
 
 
 
 
 
 
6. januar 2014  
 
 
Acadresagsnr:13/17121 
Ref. camsch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Åbningstider 
Mandag-onsdag 9.00-15.00 
Torsdag            10.00-16.30 
Fredag              9.00-14.00 



 

  Side 2 af 2      

 

 

Regnskabsår: Kalenderåret 2012. 

 

Revisor er PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab. 

 

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Det 

bemærkes, at revisionsprotokollatet ikke indeholder henstillinger eller 

kritiske bemærkninger. 

 

Overordnet gennemgang af regnskaberne 

 

Det konstateres: 

 

 Hovedselskabet har i regnskabsåret et overskud på t.kr. 18, som 

tilgår arbejdskapitalen. 

 

 Afdelingen har overskud i regnskabsåret på t.kr. 63, som 

anvendes til afvikling af opsamlet underskud og overførsel til 

resultatkonto, hvor t.kr. 60 står til budgetmæssig afvikling.  

 

 Dispositionsfond og arbejdskapital viser begge positiv udvikling i 

regnskabsåret, og ligger under ét betragtet på niveau med et 

sammenligneligt gennemsnit. 

 

 Disponibel del af dispositionsfonden udgør ultimo samlet t.kr. 62 

og arbejdskapital udgør t.kr. 103. 

 

 Boligorganisationen beretter ikke om udlejningsproblemer og tab 

ved lejeledighed konstateres ikke. 

 

 Supplerende kan det bemærkes, at revisionen vurderer 

henlæggelser til forskellige formål som tilstrækkelige. 

 

Bemærkninger til regnskabet: 

 

Der opfordres til, at boligorganisationen målt på dispositionsfond og 

arbejdskapital viser øget konsolidering.  

 

Bemærkninger til udlejningssituationen: 

 

Kommunen lægger i styringsdialogen vægt på, at boligorganisationen 

fastholder fokus på fastholdelse af fuld udlejning.  

Kommunen er i den sammenhæng opmærksom på, at den samlede 

udlejningssituation i hele den almene sektor udvikler og fastholder et 

langsigtet økonomisk bæredygtigt niveau.      

 

6. Evt. 

Ingen bemærkninger. 


