
FAABORG BOLIGFORENING 
 
Den 2. juli 2020 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens kontor, 
Engvej 14 A, Faaborg. 
 
 
Dagsorden: 1.        Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni 2020.                         
   

2. Konstituering af bestyrelsen – valg af næstformand. 
 

3. Valg af medlemmer til byggeudvalget. 
 

4. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration. 
 
 5.        17 almene boliger på Jomfrulågen. 
 
 6.        Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
 7.        Afdelingsmøderne i september 2020. 
 
 8.        Eventuelt. 
 
Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben 
Larsen, Allan Høj og Helle Jakobsen. 
 
Punkt 1.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni 2020 blev godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2.  
Lars Iversen blev valgt som næstformand. 
 
Punkt 3.  
Vibeke Harboe, Torben Larsen, Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen blev valgt som 
medlemmer af byggeudvalget. Lars Iversen deltager i byggeudvalgsmøder vedrørende 
den kommende fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. 
 
Punkt 4.  
På møde i byggeudvalget den 25. juni 2020 blev status for de 17 almene familieboliger på 
Jomfrulågen drøftet og den fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken blev 
gennemgået.  Se punkt 5 og 6 nedenfor. 
 
Helle Jakobsen og Vibeke Harboe orienterede om samarbejdsaftale mellem Faaborg 
Midtfyn Kommune og alle boligforeningerne i Faaborg Midtfyn Kommune.  Kommentarer til 
udkast til samarbejdsaftale er fremsendt til Faaborg Midtfyn Kommune den 15. juni 2020.  
Det har været en god proces og vi ser frem til samarbejdet omkring boliger til socialt 
udsatte. 
 
Vibeke Harboe orienterede om henvendelse fra Faaborg Midtfyn Kommune om at få en 
annonce i et profilmagasin.  Det blev besluttet at Faaborg Boligforening takker nej, idet 
udgiften til en visitkort annonce på ca. 10.000 kr. er for høj. 
 



Der har været afholdt 5 år eftersyn i afdeling 5, Peter Hansensvej. 
 
På repræsentantskabsmødet den 25. juni 2020 blev ændring af vedtægter godkendt.  
Flere end 2/3 af repræsentanterne var mødt og forslaget om ændring af vedtægter blev 
enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet.   Vedtægter af 25. juni 2020 blev 
underskrevet af bestyrelsen og fremsendes til Faaborg Midtfyn Kommune.  Faaborg 
Midtfyn Kommune skal i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger påse om 
vedtægterne opfylder reglerne i lov om almene boliger mv. 
 
Valg til kredsrepræsentantskabet i 3. kreds Fyn afholdes den 29. september 2020 kl. 19.00 
på Comwell H. C. Andersen Hotel.  Lars Iversen genopstiller som kredsrepræsentant. 
 
Punkt 5.  
Vibeke Harboe, Torben Larsen og Helle Jakobsen orienterede om status på byggeriet på 
Jomfrulågen / Banegårdspladsen. 
 
Byggeriet af de 17 almene familieboliger på Jomfrulågen / Banegårdspladsen skrider 
planmæssigt frem.  Byggeriet er klar til indflytning den 30. juni 2021.   
 
Forsyningsaftale med Stofa blev underskrevet. 
 
Det blev besluttet at der etableres en MOLOK affaldsløsning, dog således at kommende 
krav om håndtering af affald i 10 fraktioner, skal kunne etableres i den løsning, der 
vælges. 
 
Deklaration om parkeringspladser til Østergade 22 blev gennemgået og godkendt i 
overensstemmelse med de aftaler, der er indgået i grundkøbsaftalen. 
 
De 17 almene boliger får adressen Banegårdspladsen 1, lejlighedsnummer 1-17.  Det blev 
besluttet at afdelingsnavnet fastholdes til Jomfrulågen, selvom adresserne er Banegårds-
pladsen 1, lejlighed 1-17. 
 
 
Punkt 6.  
På byggeudvalgsmøde den 25. juni 2020 gennemgik bygherrerådgiver Tomas Henneby 
den fysiske helhedsplan med tilhørende budgetark på fysiske arbejder for 84 mio. kr. 
Mailkorrespondance med Lars Holmsgaard fra landsbyggefonden blev gennemgået.   
 
Den fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken omfatter fysiske arbejder for 84 
mio.kr., hvoraf 66 mio kr. ifølge budgetarket består af støttede arbejder.  Der pågår pt. 
dialog med landbyggefonden om behovet for en nedjustering af indsatserne.  Vi håber at 
kunne orientere om den fysiske helhedsplan på afdelingsmøde i afdeling 8, Ringparken 
den 24. september 2020.  
 
Som lovet på repræsentantskabsmødet den 25. juni 2020 udsendes der et lille 
informationsbrev til beboerne i afdeling 8, Ringparken.  Dels om, at der orienteres om den 
fysiske helhedsplan på afdelingsmødet den 24. september 2020, dels om, at der vil blive 
indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i oktober 2020 med henblik på beslutning om 
fysisk renovering af afdeling 8, Ringparken. 
 
 



Punkt 7.  
Afdelingsmøderne i september 2020 blev planlagt.  Oversigt af 4. juni 2020 blev justeret 
med tilføjelse af, hvem der deltager fra bestyrelsen og administrationen. 
 
Punkt 8.  
Næste bestyrelsesmøde blev planlagt til den 13. august 2020 kl. 15.30 på kontoret på 
Engvej 14A. 
 
 

 
Godkendt af: 
 
______________________          __________________ 
Vibeke Harboe                     Karin Witt  
 
 
______________________          __________________ 
Lars Iversen                     Torben Larsen  
 
 
______________________                                 
Allan Høj 


