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1. Velkomst og præsentation 

Andelsboligforeningen i Bregninge meddelte, at 

organisationsbestyrelsesformanden ikke kunne deltage i mødet grundet 

sygdom. 

Svendborg Kommune orienterede om styringsdialogens formål og 

tilrettelæggelse. Der var på mødet enighed om, at der som 

udgangspunkt skal holdes ét årligt dialogmøde med boligorganisationen, 

som loven tilskriver. Endvidere vil parterne holde flere møder efter 

behov og i øvrigt kontakte hinanden som hidtil. 

Svendborg Kommune oplyste, at den, som meddelt på det fælles 

dialogmøde i september 2012, vil præsentere et første udkast til en 

boligstrategi på det kommende fællesmøde mellem 

boligorganisationerne og Svendborg Kommune, som forventes afholdt i 

slutningen af maj 2013. 

Svendborg Kommune vil blandt andet hente input til arbejdet med 

kommunens boligstrategi via de tilbagemeldinger, der indkommer i 

styringsdialogen med boligorganisationerne.  

2. Boligorganisationens vurdering af egen situation 
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Andelsboligforeningen i Bregninge består af 20 boliger i en enkelt 

afdeling. Administration og økonomisk drift varetages af Svendborg 

Andels-Boligforening. Begge parter udtrykte på mødet stor tilfredshed 

med samarbejdet. 

Boligorganisationen beskriver sig selv som en lille organisation med en 

god og sund økonomi. Der er lavet en 20-årig vedligeholdelses- og 

fornyelsesplan, som henlæggelserne er afstemt til. 

Boligorganisationen oplyser, at den står overfor at skulle udskifte gasfyr 

i 18 lejemål, og samtlige boliger skal have nye kviste. Finansieringen af 

de nævnte arbejder vil ikke have nogen huslejekonsekvens, idet man 

netop har udbetalt et andet boliglån, og afdrag på et nyt lån forventes at 

have samme størrelse. 

Boligorganisationen oplyste, at flere boliger har utidssvarende bad og 

køkkener, og at der på et tidspunkt skal tages stilling til, om der skal 

gennemføres en større renoveringssag; eventuelt i form af kollektiv 

råderet. Mange beboere har gennem tiden renoveret deres respektive 

boliger for egen regning, men der er ikke vedtaget nogen politik om 

kollektiv råderet. 

Boligorganisationen oplyste, at de enkelte lejemål fremstår meget 

forskellige med hensyn til rumfordeling, hvorfor man skal have 

udarbejdet en optegning over samtlige boliger. 

Forretningsføreren påpegede, at organisationens administrationsbidrag 

kan synes højt, men dette skyldes, at det er en lille boligorganisation 

med få lejemål til at dele driftsomkostningerne. Forretningsføreren 

nævnte, at det kunne gøres billigere, hvis man sammenlagde 

organisationen med Svendborg Andels-Boligforening (SAB). 

Organisationen replicerede, at man var yderst tilfreds med 

administrationsaftalen, og at man ønskede at forblive en selvstændig 

organisation. Svendborg Kommune tilkendegav, at 

organisationsbestyrelsen må forholde sig til fordele og ulemper ved at 

opretholde status som selvstændig boligorganisation, herunder ikke 

mindst muligheden for at opnå et lavere administrationsbidrag.  

3. Drøftelse af boligorganisationens økonomi og drift 

Svendborg Kommune anførte, at det for alle boligorganisationer gøres 

gældende, at kommunen fremover ønsker, at styringsrapporter for såvel 

boligorganisation som afdelinger skal være selvbærende og løsnings-

/handlingsorienterede i forhold til de væsentligste spørgsmål.  

Det blev oplyst, at Svendborg Kommune, i forbindelse med 

styringsdialogmødet, kritisk har gennemgået de indsendte regnskaber, 

som krævet i driftsbekendtgørelsen. Kommunen har ligeledes 

gennemgået det øvrige materiale i den dokumentationspakke, 
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boligorganisationen har indberettet til Almenstyringsdialog.dk, og har 

ingen kommentarer hertil, udover hvad der drøftes i styringsdialogen. 

4. Drøftelse af ledelse og beboerdemokrati 

Svendborg Kommune meddelte, at det fremover ønskes, at 

boligorganisationen vedlægger relevant protokollering, i forbindelse med 

ansøgning om kommunens godkendelse af organisationens 

dispositioner. 

Organisationen oplyste, at man har et velfungerende beboerdemokrati 

og en aktiv bestyrelse. Det er dog organisationsbestyrelsens erfaring, at 

der skal ydes en indsats for at få beboerne med til afdelingsmøderne, og 

det samme gør sig gældende i forbindelse med rekruttering til 

beboerdemokratiet. Det blev på mødet aftalt, at beboerdemokratiet er 

et fokuspunkt, der skal fastholdes.  

5. Drøftelse af udlejning 

Boligorganisationen beskriver udlejningssituationen som særdeles god, 

idet boligerne er eftertragtede.  

6. Drøftelse af boligafdelinger  

Delvist drøftet under punkt 2.  

Organisationen nævner, at man har en meget konkurrencedygtig 

husleje, men at der er utidssvarende køkkener og bad i hovedparten af 

boligerne. Beboerne trives fint med disse pt., og organisationen 

udskifter de ældste køkkener i forbindelse med fraflytning.  

7. Drøftelse af nybyggeri og renovering 

Delvist drøftet under punkt 2. 

Svendborg Kommune anførte, at det for alle boligorganisationer gøres 

gældende, at man fremover bør renovere løbende, frem for at opspare 

eller skubbe en omfattende renovering med dertil hørende 

huslejestigninger foran sig. 

Boligorganisationen oplyste, at man ikke har planer om større 

renoveringer, udvidelser eller nybyggeri.  

 

8. Evt. 

Aftaler 
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Svendborg Kommune indkalder i løbet af foråret til et fælles 

dialogmøde, med henblik på at drøfte kommunens første udkast til en 

boligstrategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


