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Forum: Styringsdialogmøde med BSB Egebjerg 
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Deltagere: Finn Nielsen, organisationsbestyrelsesformand 

Dorthe Krammager, driftschef i forretningsførerselskabet 
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Maria Degn, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (mødeleder) 

Camilla Schultz, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (referent)  

 

1. Velkomst og præsentation 

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 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 

boligstrategien via de tilbagemeldinger, der indkommer i 

styringsdialogen med boligorganisationerne. 

Domea meddelte, at man er i gang med en større organisationsændring. 

Målet er, at Domea med udgangen af 2015 skal have sænket 

administrationsomkostningerne med gennemsnitlig tyve procent. Det 

blev aftalt, at Svendborg Kommune orienteres, når den nye 

organisationsstruktur foreligger.  

2. Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed 

Kultur, Erhverv og 
Udvikling 

Rådhuset
、、、、、、、、

 

Ramsherred 5
、、、、、、、、、、、

 
5700 Svendborg 
 
 
 
 
 
 

2. maj 2013 
 
 
Sagsid: 13/2303  
Notat oprettet af: 
CAMSCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 2 af 4      

 

BSB Egebjerg oplyste, at man af Svendborg Kommune pr. 1. januar 

2012 har købt to boliger, beliggende på Teglbakken. Disse er ikke 

omtalt i det foreliggende materiale, men vil indgå som en selvstændig 

afdeling i dokumentationspakken for 2013. 

BSB Egebjerg beskriver sig selv som en mindre boligorganisation med 

en generelt god økonomi. Administrationen varetages af 

forretningsførerorganisationen Domea. BSB Egebjerg bestod frem til 1. 

januar 2012 af 183 boliger, fordelt på to afdelinger. Begge afdelinger 

har overskud til budgetmæssig afvikling.  

Boligorganisationen beretter ikke om udlejningsvanskeligheder, hvad 

angår familieboliger. En vis tomgang kan konstateres i de ældreboliger, 

der visiteres af Svendborg Kommune. Det er navnlig ældreboligerne i 

Hundstrup, der er vanskelige at genudleje. Svendborg Kommune og 

organisationen samarbejder konstruktivt for at få bragt lejeledigheden 

ned. Organisationen vurderer, at området ikke længere er attraktivt, 

fordi butikkerne lukker, og busdriften er blevet reduceret.  

Såfremt udlejningssituationen for ældreboligerne på Teglbakken ikke 

forbedres, overvejer BSB Egebjerg en eventuel ommærkning til 

familieboliger. BSB Egebjerg vurderer, at boligerne egner sig hertil og 

har en god beliggenhed.  

Nogle ældre beboere i Gemalvænget i Kirkeby har givet udtryk for, at de 

føler utryghed i afdelingen. Organisationen og Svendborg Kommune har 

en god dialog om problemet. BSB Egebjerg foreslog på mødet, at 

kommunen eventuelt kan afbalancere beboersammensætningen, når der 

visiteres til ældreboligerne. Svendborg Kommune bemærkede, at der 

anvises ud fra et individuelt trangsbehov i henhold til gældende regler.  

BSB Egebjerg oplyste, at man har udfordringer i afdeling 81/01 i forhold 

til vedligeholdelse/klimaskærm. Arbejder i relation hertil søges løst ved 

egne midler, samt evt. tilskud fra dispositionsfonden. Man afventer pt. 

resultaterne af en fremtidssikringsanalyse, der fremlægges på det 

kommende organisationsbestyrelsesmøde, hvor man også vil tage 

stilling til, om sagen skal bringes videre til Landsbyggefonden. Det blev 

aftalt, at Svendborg Kommune underrettes, når svaret på analysen 

foreligger – og før en evt. henvendelse til Landsbyggefonden.  

BSB Egebjerg oplyste, at man sammen med BSB Gudme og BSB 

Svendborg overvejer at indgå i et samarbejde om digitalt 

fraflytningssyn.  

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. 
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Svendborg Kommune anerkendte Domea for udvikling af egne 

rapporter, men opfordrede samtidig organisationen til at sikre 

sammenhæng mellem portalens styringsrapporteringsværktøj og egen 

rapportering. Materialerne skal være enslydende og bør indeholde de 

samme oplysninger.  

Svendborg Kommune konstaterede, at organisationen har et højt 

administrationsbidrag pr. lejemål. 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.  

Organisationen arbejder efter Domeas mål, som er 35.000 kr. i 

henlæggelser pr. lejemål. Svendborg Kommune gjorde opmærksom på, 

at der fra kommunens side er en forventning om, at henlæggelserne er 

afstemt med det faktiske vedligeholdelsesbehov, og at dette sker på 

baggrund at en opdateret vedligeholdelses- og fornyelsesplan.  

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 forventes, at 

boligorganisationen vedlægger relevant protokollering i forbindelse med 

ansøgning om kommunens godkendelse af organisationens 

dispositioner. 

Organisationen oplyste, at der består en udfordring i, at afdeling 81/01 

ligger geografisk spredt på 11 forskellige adresser. Man har siden 

indberetningen til Almenstyringsdialog.dk fået nedsat en 

afdelingsbestyrelse. 

Organisationen oplyste, at afdeling 81/12 er et seniorbofællesskab, men 

at der ikke har været interesse for bestyrelsesarbejdet. 

Organisationsbestyrelsen har derfor midlertidigt overtaget for 

afdelingsbestyrelsen. Det blev på mødet aftalt, at der skal arbejdes 

aktivt på at få etableret en afdelingsbestyrelse i afdelingen.  

5. Drøftelse af udlejning 

Delvist behandlet under punkt 2. 

Organisationen oplyste, at seniorbofællesskabet i afdeling 81/12 selv 

administrerer deres ventelister.  
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Organisationen annoncerer efter nye lejere via trykte og elektroniske 

medier. 

6. Drøftelse af boligafdelinger 

Delvist behandlet under punkt 2. 

I Domeas skabelon for styringsrapport anføres det, at man har ansøgt 

om fritagelse for dispositionsfondsdækning ved lejetab, men at man har 

fået et afslag af Svendborg Kommune. Svendborg Kommune oplyste på 

mødet, at der ikke er blevet givet et afslag, men at kommunen har 

efterspurgt en evt. uddybet ansøgning. 

7. Drøftelse af nybyggeri og renoveringer 

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. 

BSB Egebjerg har pt. ingen planer om nybyggeri, men man følger 

udviklingen i Tankefuld med interesse og vil eventuelt gerne bygge nyt i 

dette område sammen med BSB Svendborg. Svendborg Kommune 

oplyste, at evt. nybyggeri vil blive udbudt efter gældende lovgivning.  

8. Eventuelt 

 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 Svendborg Kommune underrettes, når svaret på 

fremtidssikringsanalysen foreligger – og før en evt. henvendelse til 

Landsbyggefonden.  

 

 

 

 

 

 

 


