
Organisationsbestyrelsen – møde 29. januar 2019 
 
Referat fra seneste møde 15. november 2018  

 
Nybyggeri – Langebakke og Byskoven 

Licitation afholdt 23. januar 2019, bydende Amstrup og 
Baggesen samt Hans Jørgensen & Søn 
Der er præsentation af tilbuddene 25. januar og 

forhandling den 31. januar 2019 
Byggeri ser aktuelt ud, afventer forhandlingsrunde med 

de bydende. 
Omtalt avisartikel om byggeri på Gl. Nyby vej som SAB 
tidligere har arbejdet med. Det ser ud til, at 

BSB/Domea går ind i byggeriet på sælgers betingelser 
f.s.v.a. køb af grund. 

 
Intranet til bestyrelserne 
Indkøb ca. kr. 75.000, årlig drift ca. kr. 67.500 hertil 

kommer forbrugt tid i administrationen. 
Drøftet nødvendigheden af indkøb og brug 

efterfølgende. 
 

iPad til Organisationsbestyrelsen 
Ingen skattemæssige konsekvenser såfremt der ikke er 
simkort tilknyttet. 

 
Boligsocial Helhedsplan 

Henvendelse fra afdeling 7 og 8 om deltagelse i den 
Boligsociale Helhedsplan. 
Helhedsplanen siger det er muligt om end ikke fuldt ud, 

men en del aktiviteter kan tilbydes. 
Deltagelse vil ikke medføre merudgift for SAB. 

 
Strategi 
Har været drøftet på formandsmøde og vil løbende 

blive drøftet. 
Dagsorden og referat fra Organisationsbestyrelsen 

sendes til afdelingsformændene frem over pr. mail. 
Håndbog for almene boliger-pris kr. 385,- kan bestilles 
pr. mail  

tjep@sab.dk frist 04. marts herefter fælles indkøb. 
Der henvises til www.demokratinet.dk hvor inspiration 

til bestyrelsesarbejdet mm. kan hentes. 
Et af kommende formandsmøder afholdes som fælles 
møde for alle i afdelingsbestyrelserne, så alle kan 

netværke og få kendskab til SAB. 
Eventuelt 

Svendborg kommune har opsagt aftale om egen 
indsamling af renovation, dog uden frist pt. afventer 
indførsel af ny ordning i kommunen med øget sortering. 

Orientering om nedlæggelse af plejeboliger i 
Sanddalsparken, rapport udarbejdet og fremsendt til 

Landsbyggefonden. Afventer besigtigelse fra LBF, 
tidshorisont ukendt. 
Henvisning til suppleringsvalg i BL kreds 3 

 
 
Underskrevet 

 
Afventer forhandling 

med de bydende 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Forelægges og drøftes 
på næste formands- 

møde 
 

 
 

Ikke aktuelt pt. 
 
 

 
OK fra bestyrelsen, skal 

tillige behandles på 
afdelingsmøder 
 

 
 

 
Taget til efterretning 
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