
Styringsdialogmøde 3. september 2021 mellem Fællesorganisationens 
Boligselskab (FOB) og Slagelse Kommune 
 

 

Mødt fra FOB: 

Direktør Flemming Stenhøj Andersen 

Økonomi- og administrationschef Elsebeth Ditlevsen 

 

Mødt fra Slagelse Kommune: 

Finanschef Susanne Onstrup 

Sekretariatsleder Mette Bjarnt 

Jurist Sabine Idel 

 

 

Styringsdialogen tager afsæt i boligselskabets regnskab for 2020 samt den styringsrapport, som 

selskabet har indberettet. 

 

Der blev spurgt ind til udlejningssituationen samt fremtidssikringen af afdelingerne. FOB oplyste at 

udlejningen går godt men på nogle boliger, især ungdomsboligerne, er der i perioder lejeledighed. 

Der er dog venteliste til alle andre afdelinger. 

 

I forhold til fremtidssikring har FOB fået udarbejdet 30 års vedligeholdelsesplaner for alle 

afdelinger. FOB oplever, at disse planer er gode som et styringsredskab, hvor der også er blevet 

præsenteret energiforbedringer. Hovedbestyrelsen får en afrapportering en gang om året.   

 

Der blev spurgt ind til sager og projekter, som FOB har i støbeskeen i 2022. FOB præsenterede en 

liste, hvor der vil komme sager om låneoptag og garantier til renoveringer. Afdeling 65 har fået 

godkendt en helhedsplan. Der kommer støtte fra Landsbyggefonden til den sag. I afd. 14 vil der 

også komme en helhedsplan. FOB håber på Landsbyggefondsstøtte pga. det drejer sig om nye 

køkkener og bad pga. kloakrenovering. Dette er grundet manglende vedligeholdelse på kloakkerne.  

 

FOB oplyste, at helhedsplanen i afdeling 34 afventer endeligt regnskab. De er meget 

opmærksomme på at få det afsluttet hurtigst muligt.  

 

FOB har ikke nogle konkrete nybyggerier i pipeline. I forhold til Ringparken bliver der bygget nogle 

nye almene ungdomsboliger. Kommunen skal i den forbindelse yde grundkapital. Derudover skal 

der også være nogle kommunale udadvendte aktiviteter i nogle bygninger i Ringparken, som 

kræver kommunal økonomi. Det samme gør infrastruktur planen. På indtægtssiden vil der for 

kommunen være en indtægt på en grund, hvor der påtænkes parcelhusbyggeri. FOB efterlyser i 

forbindelse med Ringparken- projektet en økonomisk plan, hvor kommunen er involveret.  

 

Der blev spurgt ind til FOBs regnskab. Revisionen har anbefalet, at der henlægges til næste års 

forbrug. FOB er opmærksom på det og har de seneste 5-7 år arbejdet med, at henlæggelserne 

skulle have en vis størrelse.  

 



Der blev spurgt ind til beboerdemokratiet. Aktiviteter og møder har været påvirket af corona 

situationen. I Ringparken har der været inddraget beboere til arbejdet med den boligsociale og 

fysiske helhedsplan. Der har været mange muligheder for at give sit bidrag. Dog er der også dele af 

arbejdet som har været lidt usynligt.  

Der bliver afholdt afdelingsmøder i alle FOBs afdelinger i løbet af september, og det ser ud til, at der 

er repræsentanter rundt omkring, som gerne vil arbejdet  

 

Til slut orienterede FOB om, at de har talt med Slagelse Boligselskab og forsorgshjemmet Toften om 

muligheden for startboliger. Der skal arbejdes videre med, hvilken model, der er mest 

hensigtsmæssig. Det bedste vil være at etablere boligerne i sammenhæng med en eksisterende 

afdeling, og kommunen vil skulle bidrage i form af noget støtte til borgerne.  

 

FOB orienterede desuden om, at de kigger på andre boligselskabers erfaringer med frasalg af 

byggeretter til opførelse af spekulationsfrie andelsboligforeninger administreret af boligselskabet. 

Dette kunne evt. være en mulighed i Ringparken, hvor nogle af de nuværende beboere kunne blive 

i området og få status af andelsboligejere.   

 

Regnskabet for 2020 blev taget til efterretning.    

 


