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Forum: Styringsdialogmøde med D.A.B. Fyns SportsCollege 

Dato: 21. marts 2013 

Sted: Svendborg Rådhus  

Deltagere: Benny Nürnberg, forretningsfører for D.A.B. Fyns 

SportsCollege 

Maria Degn, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (mødeleder) 

Camilla Schultz, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (referent)  

Afbud: Josephine Kirkegaard, organisationsbestyrelsesformand 

 

1. Velkomst og præsentation 

D.A.B. Fyns SportsCollege meddelte, at 

organisationsbestyrelsesformanden ikke kunne deltage i mødet, og at 

det var aftalt med beboerdemokratiet, at administrationen alene 

repræsenterede organisationen på styringsdialogmødet.  

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 indkommer i 

styringsdialogen med boligorganisationerne.  
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2. Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed  

Boligorganisationen består af én afdeling med 60 ungdomsboliger. 

Administrator er Svendborg Erhvervsskole. Boligorganisationen vurderer 

samlet set, at den opnår tilfredsstillende resultater. Ungdomskollegiet er 

relativt nyt og fremstår med tidssvarende boliger og begrænset 

vedligeholdelse. Organisationen oplyser, at man arbejder med 10-årige 

vedligeholdelsesplaner, og at henlæggelserne er afstemt hermed.  

Boligorganisationen oplyser, at man er i gang med at afvikle et 

underskud som følge af uforudsete udgifter på i alt 170.000 kr. til 

ejendomsskat og moms, og at der blandt andet er taget initiativ til at få 

foretaget en ny ejendomsvurdering, hvilket forventes i 2013. 

Boligorganisationen arbejder i øjeblikket med en række 

vedtægtsændringer, der fremsendes til Svendborg Kommunes 

godkendelse, når de er blevet vedtaget i organisationen. Det blev 

ligeledes oplyst, at kollegiet skifter navn til Wiggers Park-kollegiet.  

3. Drøftelse af boligorganisationernes 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. 

Svendborg Kommune ønskede oplyst, hvordan organisationen forholder 

sig til revisorens anbefaling af, at en ændret opgavefordeling mellem 

boligorganisation og forretningsfører bør give anledning til udarbejdelse 

af en ny samarbejdsaftale. Kommunen gjorde i den forbindelse 

opmærksom på, at boligorganisationens administrationsbidrag er 

opgjort til kr. 6.400 pr. lejemål, sammenlignet med kr. 4.833 året før. 

Boligorganisationen oplyste, at samarbejdsaftalen er blevet revurderet, 

og det er vurderingen, at man i dag har den billigst mulige aftale. 

Svendborg Kommune tilkendegav på mødet, at organisationsbestyrelsen 

må forholde sig aktivt til fordele og ulemper ved at opretholde status 

som selvstændig ungdomsboligorganisation, herunder ikke mindst 

muligheden for at opnå et lavere administrationsbidrag.  

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. 
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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 organisations dispositioner. 

Boligorganisationen oplyste, at beboerne fortrinsvis er 

uddannelsessøgende, hvorfor der er en naturlig gennemstrømning i 

kollegiets boliger, hvilket smitter af på bestyrelsesarbejdet, hvor det er 

vanskeligt at fastholde en kontinuitet. Dette er et punkt, som man er 

opmærksom på og arbejder med. Det blev endvidere oplyst, at 

organisationsbestyrelsen skifter formand hvert halve år, hvorfor det blev 

aftalt, at organisationen fremover sender navnet på den nye 

bestyrelsesformand til Svendborg Kommune, så denne altid er 

opdateret. 

5. Drøftelse af udlejning 

Delvist drøftet under punkt 2. 

Boligorganisationen anførte, at den meget positive udvikling i relation til 

udlejningsprocenten dels skal tilskrives, at man er begyndt at annoncere 

på en ny boligportal på nettet, dels at ungdomsuddannelserne er 

begyndt at udbyde forskellige uddannelsesforløb med forskellige 

starttidspunkter, hvilket spreder boligefterspørgslen over hele året.  

6. Drøftelse af boligafdelinger  

Delvist drøftet under punkt 2. 

Kollegiet er røgfrit, og man samarbejder aktivt med Svendborg 

Kommunes misbrugscenter og SSP omkring en forebyggende 

hashpolitik. 

Kollegiet har tidligere oplevet en bølge af indbrud, men har fået 

installeret videoovervågning og sensoraktiveret lys over hele kollegiet. 

Efter installationen har der ikke været indbrud, hvilket har medført 

tryghed på kollegiet. 

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. 
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Boligorganisationen har ingen planer om nybyggeri. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


