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Referat 

 

Forum: Styringsdialog med BSB Egebjerg 

Dato: 18. december 2013 

Sted: Svendborg Rådhus  

Deltagere: Orla K. Hansen, organisationsbestyrelsesformand, Hans 

Rudbech Hansen, organisationsbestyrelsesmedlem.  

 Martin Skytte, driftschef i forretningsførerselskabet Domea. 

Fra Svendborg Kommune deltog: Sekretariatschef Kim 

Christoffersen (mødeleder), Direktionssekretariatet, 

specialkonsulent Martin Svane, Økonomi og Indkøb og 

konsulent Camilla Schultz (referent), 

Direktionssekretariatet. 

_________________________________________________________ 

 

BSB Egebjerg består af 185 boliger fordelt på tre afdelinger. Den ene 

afdeling, som består af to boliger erhvervet fra Svendborg Kommune pr. 

1. januar 2012, vil blive sammenlagt en anden afdeling efter statusdato. 

Administrationen varetages af forretningsførerorganisationen Domea 

med hovedkontor i København og regionskontor i Svendborg. 

_________________________________________________________ 

 

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 

Kommunen kvitterede for modtaget materiale.  

 

Boligorganisationen orienterede om fokuspunkter og udfordringer.  

 

Drøftelse af fremtidssikringsanalyse, hvor der på længere sigt 

konstateres store udfordringer i forhold til sikring af fuld udlejning og 

økonomisk bæredygtig drift. Boligernes beliggenhed, indretning og et 
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opsamlet behov for renovering er de væsentlige elementer i 

problemstillingen.  

 

Fremtidssikringsanalysen lægger op til en helhedsplan, hvor 

Landsbyggefonden skal inddrages. Det blev aftalt, at boligorganisationen 

skal kontakte rådgiver med henblik på iværksættelse af den videre 

proces. Det blev ligeledes aftalt, at Svendborg Kommune skal deltage i 

rådgivermøde, så der ikke aftales noget med fonden, som kommunen 

ikke kan godkende efterfølgende.  

 

Afvikling af boliger i lokalområder, hvor efterspørgsel mangler, må gerne 

indgå i en samlet løsning.   

 

5. Gennemgang af boligorganisationen på baggrund af 

styringsrapport og dokumentationspakke  

Regnskabsår: Kalenderåret 2012 

 

Revisor er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Overordnet gennemgang af regnskaberne: 

 

Det konstateres: 

 

 Hovedselskabet har i regnskabsåret et overskud på t.kr. 17, som 

tilgår arbejdskapitalen. 

 

 To afdelinger har overskud i regnskabsåret til budgetmæssig 

afvikling. For den nye afdeling på to boliger går resultatet i nul.  
 

 Tab ved lejeledighed udgør t.kr. 69. Der oplyses om 

vanskeligheder med udlejning især i ældreboliger, hvor 

kommunen anviser. 

 

 Dispositionsfond viser positiv udvikling i regnskabsåret og ligger 

væsentligt over et sammenligneligt gennemsnit. 

 

 Arbejdskapital viser en negativ udvikling i regnskabsåret. 

Uviklingen skyldes anvendelse af midler til 

fremtidssikringsanalyse og bidrag til fælles dispositionsfond i 

Domea. Arbejdskapitalen ligger herefter lidt under et 

sammenligneligt gennemsnit. 

 

 Disponibel del af dispositionsfonden udgør ultimo samlet t.kr. 

1.692 og arbejdskapital udgør t.kr. 383. 

 

Bemærkninger til regnskabet: 
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Det konstateres, at den økonomiske drift er sammenhængende og sikret 

i den kommende årrække, men fremtidssikringsanalysen understreger, 

at der er en betydelig udfordring på længere sigt. 

 

Bemærkninger til udlejningssituationen: 

 

Kommunen lægger i styringsdialogen vægt på, at boligorganisationen 

fastholder fokus på sikring 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. 


