
 

 

 
Notat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 
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jan. 1945 
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Deltagere: Hanne Nielsen, organisationsbestyrelsesformand 

 Harald Sieck, organisationsbestyrelsesmedlem 

 Martin Skytte, driftschef i forretningsførerselskabet Domea 

Maria Degn, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (mødeleder) 

Camilla Schultz, Kultur, Erhverv og Udvikling, Svendborg 

Kommune (referent)  

Afbud: Bjarne Holst, organisationsbestyrelsesmedlem 

 

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 foreskriver. Endvidere vil parterne holde 

flere dialogmøder efter behov og i øvrigt kontakte hinanden som hidtil. 

Efter ønske fra boligorganisationen blev det aftalt, at dialogmøderne 

fremover skal berammes udenfor normal arbejdstid.  

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.  

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.  
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2. Boligorganisationens egen vurdering af egen virksomhed 

Svendborg Boligselskab af 16. jan. 1945 består af 46 boliger, fordelt på 

to afdelinger med henholdsvis 21 og 25 boliger, beliggende på 

Hyrdebjerg (afdeling 35/2) og Falkenbjerg (afdeling 35/01). 

Administrationen varetages af Domea. 

Organisationen oplyste, at der ikke er problemer med lejeledighed. 

Boligerne i begge afdelinger er efterspurgte, hvilket organisationen 

tilskriver flere forhold: attraktiv husleje, boligtype, 

udendørsarealer/have og beliggenhed. 

Boligorganisationen anførte på mødet, at den fortsat har behov for at 

øge henlæggelserne til vedligehold og renovering, idet man har et stort 

”renoveringsefterslæb” i begge afdelinger. For at rette op på dårligt 

vedligehold har organisationen over de sidste fire år vedtaget flere store 

huslejestigninger.  

Aktuelt står begge afdelinger overfor omfattende renoveringer og 

moderniseringer. 

Afdeling 35/2 (Hyrdebjerg) er pt. i gang med en større 

facaderenovering. Det oplyses, at udgifter til sagen forventes at udgøre 

fem millioner kr. Boligorganisationen oplyser, at boligernes bad, 

køkkener, udearealer og fællesfaciliteter er utidssvarende. 

Landsbyggefonden har givet tilsagn om en driftsstøttesag vedrørende 

renovering af boligernes baderum.  

Afdeling 35/01 (Falkenbjerg) står overfor en større renovering af 

boligernes tage, og udgifterne hertil forventes at udgøre ti millioner kr. 

Der er givet afslag fra Landsbyggefonden vedrørende driftsstøtte til 

tagrenoveringen. Det er boligorganisationens vurdering, at egen 

finansiering af sagen vil medføre en for høj huslejestigning i forhold til 

genudlejning.  

Boligorganisationen arbejder derfor med supplerende løsningsmodeller 

for afdelingen. En mulig model - renovering af klimaskærm ved 

boligernes terrasser - vil yderligere kunne indebære en eventuel 

nedsættelse af G-indskuddet. I forlængelse heraf arbejdes der på en 

eventuel sammenlægning af Hyrdebjerg og Falkenbjerg, så de samlede 

arbejder kan udgøre én samlet driftssag. Det blev på mødet aftalt, at 

organisationen udarbejder en tidsplan for det samlede projekt, samt en 

redegørelse for boligafdelingens udfordringer/problemer. Dette samt 

relevante udarbejdede rapporter og analyser, herunder fremtidssikring, 

fremsendes til Svendborg Kommune medio april. Svendborg Kommune 

vil herefter beramme et nyt møde med organisationen. 

Svendborg Kommune opfordrede organisationen til at overveje de 

økonomiske og driftsmæssige fordele ved en evt. sammenlægning med 

en anden boligorganisation. 
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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. 

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 af 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 ønskes, at 

boligorganisationen vedlægger relevant protokollering, i forbindelse med 

ansøgning om kommunens godkendelse af organisationens 

dispositioner. 

Der er afdelingsbestyrelser og velfungerende beboerdemokratier i begge 

afdelinger. 

5. Drøftelse af udlejning 

Drøftet under punkt 2. 

6. Drøftelse af afdelingerne  
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Delvist drøftet under punkt 2.  

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

nøgletal, som parterne ikke er i gang med at håndtere. 

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.  

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 tidsplan for det samlede 

projekt i afdeling 35/01, samt en redegørelse for boligafdelingens 

udfordringer/problemer. Dette, samt relevante udarbejdede rapporter 

og analyser, herunder fremtidssikring, fremsendes til Svendborg 

Kommune medio april. Svendborg Kommune vil herefter beramme et 

nyt møde med organisationen. 

 

 

 


