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REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 10. AUGUST 2021 KL.16.30 
 

DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. juni 2021. 

2. 36 almene seniorboliger i Bellinge Fælled. 

3. Fysisk helhedsplan afdeling 9, Lille Glasvej. 

4. Fysisk helhedsplan afdeling 6, Skt. Klemensparken. 

5. BoligSocialt Hus, herunder fremtidig organisering af boligsociale indsatser i udsatte 

områder i Odense. 

6. Planlægning af ordinære afdelingsmøder i august / september 2021. 

7. Forvaltningsrevision, effektiv drift, dokumentationspakke og årshjul. 

a) Dokumentationspakke for 2020 

b) Årshjul for 2021 

c) Mødeplan for 2. halvår 2021 og bestyrelsesarbejdsdag 

d) Vederlagsanalyse blandt direktører i den almene boligsektor 

8. Siden sidst. 

9. Eventuelt. 

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.  
 
Ad. 1:   
Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. juni 2021 blev godkendt.   
  
Ad. 2:   
Opførelse af de 36 seniorboliger i afdeling 29, Bellinge Fælled skrider planmæssigt frem.  
De første boliger står nu som færdige råhuse og de sidste fundamenter er støbt. Facadebe-
klædning med naturskifer og træbeklædning er opstartet og giver allerede det første positive 
udtrykt af de ydre rammer for vores seniorbofællesskab.  
Der blev afholdt rejsegilde på Bellinge Fælled den 17. juni 2021 med ca. 100 gæster. 
Der planlægges et åbent hus arrangement i september, hvor der kan ses en møbleret prø-
vebolig. Boligerne er klar til indflytning den 1. marts 2022. 
 
Ad. 3:   
I afdeling 9, Lille Glasvej nærmer den fysiske helhedsplan for 28 mio. kr. sig afslutningen. De 
sidste beboere forventes at kunne flytte ind den 15. september 2021. 
 
Ad. 4:  
I afdeling 6, Skt. Klemensparken blev der den 22. juni 2021 afholdt byggeudvalgsmøde.  
Den 30. juni 2021 blev der afholdt informationsmøde, hvor Peter Skov Hansen fra Rambøll 
gennemgik projektforslag, projekttidsplan og situationsplan.   
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Tidsplan og genhusningstidsplan blev også gennemgået.  Vores genhusningskonsulent Vivi 
Dalsgaard Pedersen orienterede om det kommende arbejde med genhusning. 
Efter informationsmødet den 30. juni 2021, var der gennemgang af de 4 badeværelsestyper i 
4 forskelle grupper.  Peter Skov Hansen, Per Gregersen, Jørgen Fisker Olesen og Lars Vø-
lund forestod gennemgang af badeværelser i hver deres gruppe.  
 
Referat fra informationsmødet den 30. juni 2021 er fremsendt til alle beboere i afdeling 6, 
Skt. Klemensparken. 
 
Ad. 5:  
Helle Jakobsen orienterede om drøftelser på møde i Strategigruppen den 10. august 2021 
om udlejningsaftalen og om supplerende boligsociale indsatser i områder uden en boligsoci-
al helhedsplan.  Notat om ”Boligsociale indsatser i områder uden en helhedsplan” er blevet 
godkendt i organisationsbestyrelserne og i bestyrelsen i BoligSocialt Hus den 10. maj 2021. 
   
Den økonomiske rådgiver forlænges fra den 1. juni 2021 – 31. december 2021 jf. særskilt 
notat herom.   
 
Ad. 6:  
Afdelingsmøderne i august og september 2021 blev gennemgået og drøftet.  I afdeling 3 
blev en meget utryghedsskabende sag drøftet. 
 
Ad. 7:  
Dokumentationspakken for 2020 for foreningen og afdelingerne blev gennemgået og god-
kendt. Dokumentationspakken for 2020 for foreningen og afdelingerne fremsendes til Oden-
se Kommune den 11. august 2021. 
 
Årshjul for 2021 blev gennemgået. Drøftelsen af årshjulet tages op på bestyrelsesarbejdsda-
gen.  
 
Mødeplan for 2. halvår 2021: 
Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 16.30-19.00. 
Informationsmøde tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17.00-19.00 
Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 18. november 2021 kl. 10.00-12.00. 
Bestyrelsesarbejdsdag torsdag den 18. november 2021 kl. 12.00-17.00. 
Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 6. december 2021 kl. 16.30-19.00  
 
Vederlagsanalyse blandt direktører i den almene sektor blev gennemgået og sammenlignet 
med direktør Helle Jakobsens lønpakke. 
 
Der blev orienteret om de nye anbefalinger om god almene ledelse.  Den nuværende pjece 
incl. tjekliste, som vi har gennemgået, har en del år på bagen.   
 
Der er nok ingen tvivl om at bedragerisagen i Østjysk Bolig, vil skærpe de anbefalinger, der 
er på vej fra BL – Danmarks Almene Boliger. 
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Ad. 8 
Helle Jakobsen orienterede om følgende punkter: 
 
Fra 2022 skal der udarbejdes månedlige forbrugsaflæsninger til vores lejere og i nogle afde-
linger skal der etableres fjernaflæsningsbokse.  Fra 2027 er det er krav at alle målere kan 
fjernaflæses. 
 
Der arbejdes fortsat på afklaring vedrørende etablering af nedgravede affaldssystemer i af-
deling 1, Sdr. Boulevard området, Bygning H i afdeling 1 og afdeling 2, afdeling 3, afdeling 9, 
afdeling 22, afdeling 23, afdeling 24 og afdeling 25. 
 
Der pågår reklamation vedrørende gulvafløb i brusenicher i afdeling 28, Hibiscusvej. 
 
Byggeskadefonden har indkaldt til 1. års gennemgang den 13. juli 2021 i de 45 almene fami-
lieboliger på Krakas Vænge. 
 
I afdeling 10 er tagrenoveringen afsluttet og der er hjemtaget realkreditlån og tilskud fra egen 
trækningsret. 
 
Der er igangsat en forundersøgelse af tagrenovering på Sdr. Boulevard 57-59 i foråret 2022. 
 
Helle Jakobsen orienterede kort om ændringer i bemandingen. 
 
Ad. 9 
Bent Skov takkede for gaven i anledning af hans 70 års fødselsdag. 
 
Konference for organisationsbestyrelser afholdes den 4.-5. september 2021.  Helle Jakob-
sen har sørget for tilmelding af hele organisationsbestyrelsen til konferencen.  
Helle Jakobsen deltager i topledertræf fra den 24.-25. august 2021. 
 
 
Mødet hævet kl. 19.00 
 
Referent: Helle Jakobsen 
 
 
Godkendt: 
 
_____________________ 
Formand Tessa Johansen 


