
Referat af møde i SABs organisationsbestyrelse den 12. august 2021 
 

1. Referat fra seneste møde 
Underskrevet. 
 

2. Boligsocial Helhedsplan 
 

Mette Østerberg forhindret i at deltage. 
Bilag gennemgået og tiltrådt. 
 

Der afholdes inspirationsseminar med titlen” Udviklingen i de almene bolig-
områder i Svendborg i et bystrategisk perspektiv” – i regi af Den Boligsociale 

Helhedsplan den 23. august. Fra SAB deltager Karina Frederiksen og Betina 
Rosenkjær fra organisationsbestyrelsen samt Direktør Thomas Jeppesen. 
 

3. Status på infrastrukturplan for SABs afdeling 14 – Skovparken 
Herunder møderække med partigrupperne i byrådet 

 
Orientering om møde med Svendborg Kommunes Borgmester Bo Hansen. 
Møderække med partier foreløbig udskudt indtil vi har en tilbagemelding fra 

Landsbyggefonden. 
 

4. Aktiviteter frem mod kommunevalget i november 2021 
 
Sammen med aktivitetsudvalget fra BL’s 3. kreds planlægges det at lave en 

række kaffemøder med de partier, der stiller op til kommunalvalget. Møderne 
skal føre frem til, at der inden valget gennemføres et vælgermøde, hvor de 

almene boliger sættes på dagsorden. Aktiviteterne og arrangementet 
gennemføres i et tæt samarbejde med BS-Sydfyn (og formentlig også Cama-

kollegierne). BL’s kredskonsulent er tovholder. Formand Anne Jørgensen 
kontakter BS-Sydfyn og kredskonsulenten for at få sat gang i processen. 
 

5. Generalforsamling i Svendborg Fjernvarme.  
 

Steen Mørk repræsenterer SAB og tildeles fuldmagt til at benytte SABs 
stemmer. 
 

6. Afdelingsmøder i august og september 2021  
 

Plan gennemgået og ajourført således at der på alle møder er mindst én 
repræsentant for SABs organisationsbestyrelse 
 

7. Eventuelt  
 

Efter råd fra SABs rådgiver (Kuben Management) er byggeregnskabet for 
Langebakke genåbnet. Det har vist sig muligt at fordele udgifterne anderledes, 
hvorved der kan afsættes yderligere 250.000,- til uforudsete udgifter. 

 
Orientering om status for samarbejdet mellem Svendborg Kommune, Den 

Sociale Investeringsfond (DSI) og Den Boligsociale Helhedsplan. Der pågår en 



dialog om, hvilken rolle byens to boligselskaber og Den Boligsociale 
Helhedsplan skal spille i et samarbejde, der har til formål at få flere borgere, 

der står uden for arbejdsmarkedet i beskæftigelse – indsatsen rettes i første 
omgang imod borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 
 

Der erindres om, at der gennemføres BL temadag for alle folkevalgte i SAB 
lørdag den 30. oktober, hvor emnet er ”Roller og Opgaver i 

Foreningsdemokratiet”. 
 
 


