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Forum: Styringsdialog med Svendborg Andels-Boligforening 

Dato: 11. december 2013 

Sted: Svendborg Rådhus  

Deltagere: John Andersen, organisationsbestyrelsesformand, Erik Bank 

Boesen, organisationsbestyrelsesmedlem, Jytte Knudsen, 

organisationsbestyrelsesmedlem, Annie Jørgensen, 

organisationsbestyrelsesmedlem, Sten Mørk, 

organisationsbestyrelsesmedlem, Arne Christensen, 

organisationsbestyrelsesmedlem, Finn Rasmussen, 

organisationsbestyrelsesmedlem og Jørgen Berg Jensen, 

direktør Svendborg Andels-Boligforening. Fra Svendborg 

Kommune deltog: Sekretariatschef Kim Christoffersen 

(mødeleder), Direktionssekretariatet, specialkonsulent 

Martin Svane, Økonomi og Indkøb og konsulent Camilla 

Schultz (referent), Direktionssekretariatet 

_________________________________________________________ 

 

Svendborg Andels-Boligforening består af 2.253 boliger fordelt på 23 

afdelinger. Administration og økonomisk drift varetages af 

boligorganisationens eget kontor beliggende 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 og drøftelse af 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 

Svendborg Kommune kvitterede for modtaget materiale.  

 

Boligorganisationen angiver, at fuld udlejning er den største udfordring i 

forhold til økonomi, administration og drift. 

Økonomi 
Direktionssekretariatet 
Rådhuset 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Tlf. 62 23 30 00 
 
 
 
 
 
 
 
6. januar 2014  
 
 
Acadresagsnr:13/17119 
Ref. camsch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Åbningstider 
Mandag-onsdag 9.00-15.00 
Torsdag            10.00-16.30 
Fredag              9.00-14.00 



 

  Side 2 af 4      

 

 

Boligorganisationens alvorlige udfordringer som følge 

af den vigende udlejningssituation i Skovparken (tidligere Hømarken) 

består stadig, trods en stor indsats fra boligorganisationens side for at 

afhjælpe udlejningsvanskelighederne. Boligorganisationen, Svendborg 

Kommune og Landsbyggefonden er i tæt dialog om en løsningsmodel, 

som vil indeholde en differentieret huslejenedsættelse og en buffer til 

dækning af lejetab i en periode.  

 

Boligorganisationen udtrykte på mødet kritik af, at Svendborg 

Kommunes administration havde fremstillet sagen og sagsakter på et 

åbent dagsordenspunkt i Økonomiudvalget den 26. november 2013. Kim 

Christoffersen havde forståelse for kritikken og tog den til efterretning.  

 

Sammen med BSB Svendborg og Svendborg Kommune arbejdes der på 

en ansøgning om en boligsocial helhedsplan, som et middel til at styrke 

udviklingen i boligområdet og øge attraktiviteten for tilflyttere og for at 

fastholde de nuværende beboere. Planen forventes at gå i drift den 1. 

april 2014. 

 

Det blev aftalt, at Svendborg Kommune vender tilbage med oplysninger 

om betingelser for at få omtale på Svendborg Kommunes elektroniske 

info-stander. 

 

Busdrift til området er et opmærksomhedspunkt, som 

boligorganisationen ønsker fastholdt. Bestyrelsen oplever, at det er et 

reelt problem, at busdriften er blevet reduceret, og at dette kan 

modarbejde de positive effekter af såvel den fysiske som den 

boligsociale helhedsplan. Kommunen påpegede, at der er truffet en 

politisk beslutning vedrørende kommunens busdrift og opfordrede 

samtidig til, at beboerne benyttede teletaxa. Det blev aftalt, at 

boligorganisationen modtager navn på kontaktperson i 

Ejendomscenteret, som kan bistå organisationen med oplysninger om 

ordningen.  

 

Boligorganisationen henledte opmærksomheden på de 

beboerindskudslån, som kommunen garanterer for i visse tilfælde. 

Fagbladet Boligen peger på eksempler, hvor pengeinstitutter kræver 

uforholdsmæssige høje renter set i sammenhæng den kommunale 

garanti. 

 

Der var på mødet enighed om, at det ikke er rimeligt for hverken lejer 

eller kommune, hvis lånevilkår ikke afspejler den kommunale garanti, 

hvorfor kommunen, når der er relevant anledning, vil tage sagen op 

med henblik på, at der arbejdes for, at der vil kunne henvises til et 

lånetilbud på rimelige vilkår. 

 

5. Gennemgang af boligorganisationen på baggrund af 

styringsrapport og dokumentationspakke  

Regnskabsår: Kalenderåret 2012 
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Revisor er PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab. 

 

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Det 

bemærkes også, at revisionsprotokollatet hverken indeholder 

henstillinger eller kritiske bemærkninger. 

 

Overordnet gennemgang af regnskaberne 

 

Det konstateres:  

 

 Hovedselskabet har i regnskabsåret et overskud på t.kr. 2.652, 

som tilgår arbejdskapitalen. 

 

 21 afdelinger ud af 23 har overskud i regnskabsåret.  

 

 Der er to afdelinger med underskud i regnskabsåret og opsamlet 

underskud til budgetmæssig afvikling. 

 

 Et flertal af afdelinger har opsamlet overskud til budgetmæssig 

afvikling.  

 

 Kraftvarmeværket har i regnskabsåret et underskud på t.kr. 

2.386, der er afsat som et tilgodehavende i balancen.  

 

 Håndværkerafdelingen har i regnskabsåret et overskud på t.kr. 

63 der er overført til konto for henlæggelser.  

 

 Renovationsafdelingen udviser et overskud på t.kr. 220, der er 

overført til konto for henlæggelser.  

 

 12 afdelinger har tab ved lejeledighed på i alt t.kr. 230, der 

dækkes af dispositionsfonden. Omfanget angives at være relativt 

beskedent takket være behov for genhusning i forbindelse med 

renoveringssagen i afdeling 14 og 16. 

 

 Disponibel del af dispositionsfonden udgør samlet t.kr. 1.006 

sammenlignet med 0 kr. året før.  

 

 Arbejdskapitalen udgør ultimo samlet t.kr. 8.354 sammenlignet 

med t.kr. 5.876 året før. 

 

Bemærkninger til regnskabet: 

 

Boligorganisationen opfordres til at fastholde fokus på, at niveauet for 

henlæggelser til forskellige formål er tilstrækkelige i alle afdelinger i 

overensstemmelse bestyrelsens beretning og revisionens bemærkninger 

herom. 

 

Bemærkninger til udlejningssituationen: 
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Kommunen lægger i styringsdialogen vægt på, at der sikres en holdbar 

afhjælpning af de aktuelle udlejningsvanskeligheder. 

 

Kommunen er i den sammenhæng opmærksom på, at den samlede 

udlejningssituation i hele den almene sektor udvikler og fastholder et 

langsigtet økonomisk bæredygtigt niveau.      

 

6. Evt.  

Ingen bemærkninger 


