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1. Velkomst og præsentation 

Brimer-Kollegierne 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 afholdes ét årligt dialogmøde med 

boligorganisationen, som loven foreskriver. 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 fremkommer i 

styringsdialogen med boligorganisationerne.  

2. Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed 
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Brimer-Kollegierne er en almen ungdomsboligorganisation, der består af 

58 boliger i nu én afdeling efter sammenlægning af 3 tidligere 

selvstændige afdelinger. Sammenlægningen er sket i forlængelse af en 

kapitaltilførsel i 2010. Brimer-Kollegierne har en administrationsaftale 

med Den frie Lærerskole. 

Organisationen oplyser, at vurdering af egen virksomhed er beskrevet i 

et notat, der er tilgået Svendborg Kommune den 17. august 2012. Det 

oplyses, at udfordringerne d.d. er uændrede, og at der fortsat er 

utilfredsstillende økonomisk udvikling i boafsnittet Himmerigsgården. 

Udviklingen anses for kritisk og synes vanskelig at afhjælpe uden en 

ekstraordinær indsats. 

Det blev aftalt, at organisationen udarbejder en redegørelse for, 

hvorledes der kan sikres bæredygtig drift. Redegørelsen skal indeholde 

en oversigt over, hvad det vil kræve af kommunale godkendelser, 

fremtidens renoveringsbehov og de heraf afledte økonomiske 

konsekvenser for husleje mv. Redegørelsen fremsendes til Svendborg 

Kommunen primo maj 2013. Kommunen berammer et møde med 

organisationen snarest herefter, med henblik på yderligere drøftelse af 

en løsningsmodel. 

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. 

Parterne konstaterede i enighed, at kapitaltilførslen i 2010 ikke ændrer 

på, at de alvorlige udlejningsvanskeligheder er kritisk for 

organisationens økonomi. Parterne samarbejder aktivt om forskellige 

tiltag til afhjælpning af problemerne.  

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, 

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 

organisationen vedlægger relevant protokollering i forbindelse med 

ansøgning om kommunens godkendelse af organisationens 

dispositioner. 
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Organisationen oplyser, at man tilstræber en meget høj grad af 

beboerindflydelse, men at beboerengagementet i bestyrelsesarbejdet er 

svingende, hvilket tilskrives, at flyttefrekvensen er meget høj i 

Himmerigsgården; mindre i Plantagen og Toften. Det blev på mødet 

aftalt, at beboerdemokratiet er et fokuspunkt, der skal fastholdes.  

5. Drøftelse af udlejning 

Delvist drøftet under punkt 2. 

Den frie Lærerskoles eget kollegium har i sommeren 2012 nedlagt 14 

kollegieværelser og 1 lejlighed og har således nedbragt en del kapacitet 

på boligmarkedet. Dette har dog ikke haft nogen effekt på 

udlejningsprocenten i Himmerigsgården.  

I bestræbelserne på at afhjælpe problemerne har organisationen 

oprettet en hjemmeside, annonceret i trykt medie, annonceret på 

Boligportal Danmark, opsat skilte vedrørende ledige lejemål og indgået 

henvisningsaftaler med hhv. Cama-Kollegierne og boligorganisationer 

administreret af Domea i Svendborg. 

6. Drøftelse af boligafdelinger 

Delvist drøftet under punkt 2. 

I Himmerigsgården verserer i øjeblikket en sag i Byggeskadestyrelsen 

om galvanisk tæring af rørene til brugsvand. 

I Plantagen overvejer organisationen, om det ene fællesrum med fordel 

kunne indrettes til en et-rumsbolig.  

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. 

Organisationen vurderer, at det er irrelevant med nybyggeri, da 

kapaciteten er dækket. Det anføres af organisationen, at behovet flytter 

sig fra kollegieværelser med fælles køkken og bad til en mere individuel 

og privat form for boliger.  

Organisationen mener, at en ændring af indretningen er bydende 

nødvendig for at rette op på udlejningsprocenten i Himmerigsgården. 
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8. Evt.  

 

Aftaler 

 

Svendborg Kommune indkalder i løbet af foråret til et fælles 

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

boligstrategi. 

 

Det blev aftalt, at organisationen udarbejder en redegørelse for, 

hvorledes der kan sikres bæredygtig drift i Himmerigsgården. 

Redegørelsen skal indeholde en oversigt over, hvad det vil kræve af 

kommunale godkendelser, fremtidens renoveringsbehov og de heraf 

afledte økonomiske konsekvenser for husleje mv. Redegørelsen 

fremsendes til Svendborg Kommunen primo maj 2013. Svendborg 

Kommune berammer herefter et møde med organisationen med henblik 

på yderligere drøftelse af en løsningsmodel. 

 

 

 

 

 

 

 


