
1. Referat fra seneste møde 
  Underskrevet. 

 
2. Forberedelse af det ordinære møde i repræsentantskabet den 15. juni 

a. bestyrelsens beretning (bilag) 

Bestyrelsens beretning udsendt som bilag til mødet. Mindre justeringer 
foretaget. Herefter godkendt. Anne aflægger bestyrelsens beretningen på 

repræsentantskabsmødet den 15. juni. 
 

3. Serviceaftaler for: 

a. Administrationens ydelser til afdelingsbestyrelser (bilag) 
Oplæg fra administrationen gennemgået. Besluttet at antallet af møder 

differentieres i forhold til afdelingens størrelse. Administrationen 
udsender den reviderede møde- og servicepakke til repræsentantskabet 
og afdelingsformænd sammen med referatet. 

 
b. Organisationsbestyrelsens ydelser til afdelinger uden bestyrelse (Bilag) 

Oplæg fra administrationen gennemgået og vedtaget. 
Organisationsbestyrelsens ydelser udsendes ligeledes sammen med 
referatet. 

 
4. Eventuelt – herunder 

a. Orientering om status for børnehaverne i Skovparken 
Børnehaven (Byparken 45) står pt. tom. Der arbejdes på at Den 
boligsociale helhedsplan og Svendborg Kommune flytter ind i det tomme 

lejemål. 
 

b. Brandteknisk gennemgang af SABs ældre- plejeboliger i Frøavlen, 
Trollehøj og Trollemosen. 

 
Dansk Brand Institut har gennemgået alle Svendborg Kommunes 
plejecentre – med henblik på forebyggelse af brand. Rapporten er 

afleveret til SAB – og der pågår nu et arbejde med at følge op. Det 
forudses, at Frøavlen samt Trollehøj/ Trollemosen kommer til at afholde 

relativt store udgifter, hvorfor et tilskud fra SABs dispositionsfond kan 
komme på tale. 

  
c. Temadag for SABs repræsentantskab 

Oplæg modtaget fra Søren Madsen fra BL. 

Oplægget godkendt. Administrationen arbejder videre med at 
gennemføre temadagen en lørdag i oktober måned 2021. 

 
Andet: 
Fredag den 28. maj blev Svendborg ramt af et kraftigt skybrud og 

voldsom haglvejr. Følgende afdelinger er ramt: 
Afdeling 1 – Nylandsvej ca. 30 lejemål har fået vand i kælderen – samt 

ødelagte plastictage over carporte 
Afdeling 3 – Rødeledsvej vand i kældre 
Afdeling 4 – Brydevej vand i kældre 

Afdeling 5 – Glentevej vand i kældre 



Afdeling 20 – Wiggers Park vand indtrængen 
Afdeling 22 – Sofielund vand indtrængen 

Der er oprettet forsikringssager på alle kendte skader. 
 

Orientering om flagstangsplacering ved Frøavlen – herunder at der er 

flertal blandt lejerne på 4. og 5 sal for en flagstang. 
 

Der afholdes kaffemøde med formand for Stjernes Boldklub Carsten Trane 
torsdag den 10. juni. SAB præsentere infrastrukturplan og Stjerne deres 
oplæg til anlæggelse af en kunstgræsbane. 

 
BL’s aktivitetsudvalg afholder møde i SABs frokoststue mandag den 14. 

juni. Emnet er mulige aktiviteter op til kommunalvalget i efteråret. Anne 
har sørget for at invitere BS-Sydfyn og Cama-kollegierne. 

 

Erik Bang Boesen har i gangsat research omkring fremtidens almene 

boliger. Arkitekter, rådgivere og BL har udarbejdet en del materiale. 
Researchen vil formentlig udmunde i et oplæg til organisations-

bestyrelsen og et par artikler til SAB-Nyt. 
 

 


