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Referat 

 

Forum: Styringsdialog med BSB Gudme 

Dato: 17. december 2013 

Sted: Svendborg Rådhus  

Deltagere: Alfred Klausen, organisationsbestyrelsesformand, 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 

_________________________________________________________ 

 

Boligselskabet BSB Gudme består af 235 boliger og to erhvervslejemål 

fordelt på syv afdelinger, der efter statusdato er sammenlagt til fire. 

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 

Der er ingen af afdelingerne, der er problemramte eller har kritiske 

nøgletal, som man ikke er i gang med at håndtere. Det blev aftalt, at 

boligorganisationen skal fortsætte arbejdet med det godkendte salg af 

boliger med udlejningsvanskeligheder i Hesselager. Vedrørende 

Gudbjerg Plejecenter afventes fortsat svar fra Landsbyggefonden. Det 

blev aftalt, at organisationen skal rykke fonden for svar.  

 

Status på sammenlægning af afdelinger er, at fire ud af de i alt syv 

afdelinger er blevet slået sammen til en afdeling. Man arbejder videre 
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med at få sammenlagt de øvrige afdelinger. Sammenlægningen har 

resulteret i et reduceret administrationsbidrag.  

 

Boligorganisationen vurderer, at det er et problem for boligernes 

konkurrencedygtighed, at busdriften til området er blevet reduceret. Det 

blev aftalt, at Svendborg Kommune skal deltage i et informationsmøde 

om teletaxaordningen. 

 

5. Gennemgang af boligorganisationen på baggrund af 

styringsrapport og dokumentationspakke  

 

Regnskabsår: 1/10 2011 til 30/9 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. 26, som 

tilgår arbejdskapitalen. 

 

 Alle syv afdelinger har overskud i regnskabsåret. Seks afdelinger 

har herefter overskud på resultatkonto til budgetmæssig afvikling 

og en afdeling har underskud til budgetmæssig afvikling. 

 

 Tab ved lejeledighed udgør t.kr. 140, og der oplyses om 

vanskeligheder med udlejning. 

 

 Dispositionsfond og arbejdskapital viser begge positiv udvikling i 

regnskabsåret og ligger under ét betragtet over et 

sammenligneligt gennemsnit. 

 

 Disponibel del af dispositionsfonden udgør ultimo samlet t.kr. 

1.064 og arbejdskapital udgør t.kr. 721. 

 

Bemærkninger til regnskabet: 

 

Boligorganisationen oplyser, at det efterfølgende regnskabsår er 

afsluttet med positivt resultat for alle afdelinger.   

 

Bemærkninger til udlejningssituationen: 

 

Kommunen lægger i styringsdialogen vægt på, at boligorganisationen 

fastholder fokus opnåelse og 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.      
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6. Evt.  

 

Ingen bemærkninger. 


