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1. Referat fra seneste møde 
 

2. Bestyrelsesevaluering – 
gennemgang ved Dorthe 

Hjerrild (BL)  
 

 

 
 

 
 

 
3. Velkomstmøde for nye 

beboerdemokrater 

 
 

 
 

4. Eventuelt – blandt andet med 

orientering om: 
 

- Styringsdialogen  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
- Bofællesskab i Vejstrup 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- Plejecenter i tankefuld 

 
 

 

Underskrevet 
 

Taget til efterretning. Aftalt at evalueringen 
følges op på næste møde. Fokuspunkter er: 

- Kompetencer og rekruttering 
- Relationer og samarbejde 
- Strategiarbejde 

- gennemgang af afdelinger; 
økonomi, byggeteknisk og 

vedligeholdelsesmæssige tilstand 
samt udlejningssituation. 

 
Der arbejdes videre ud fra oplæg 
udarbejdet af Karina Jensen på næste 

møde den 10. oktober. Invitation til 
afdelingsbestyrelser følger umiddelbart 

herefter. 
 
 

 
 

Svendborg Kommune inviterer alle 
lejervalgte medlemmer af SABs 
organisationsbestyrelse med til 

styringsdialog den 17. november. På det 
næste møde i SABs organisationsbestyrelse 

drøftes, hvilke punkter SAB skal sætte på 
dagsordenen. Referat fra sidste års 
styringsdialog fremsendes til alle 

medlemmer af SABs organisations-
bestyrelse.  

 
Projekt ”Bofællesskab i Vejstrup” er 
desværre medtaget i ”sparekataloget” 

forud for budgetforhandlingerne i 
Svendborg Kommune. Konkret betyder det, 

at alt plan-arbejdet omkring projektet 
sættes på pause indtil det er afgjort, 
hvorvidt projektet spares væk, udskydes 

eller fastholdes. SAB vil sammen med 
borgergruppen i Vejstrup forsøge at 

overbevise politikkerne om, at projektet 
skal og bør gennemføres, og udarbejder i 
den forbindelse også et høringssvar. 

 
Sagsbehandlingen i Svendborg Kommune, 

der munder ud i en beslutning om valg af 
boligselskab, gennemføres som lukket 

punkt på dagsorden, hvorfor SAB først kan 
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- Evaluering af BL- konference for 
organisationsbestyrelser 

 
 

gå svar på, hvem der skal løse opgaven 
umiddelbart efter møde i kommunal-

bestyrelsen den 20. september. Det er 
endvidere aftalt, at organisations-

bestyrelsen orienteres om den samlede pris 
for at få udarbejdet SABs projektforslag. 
 

Seks af bestyrelsens syv medlemmer 
deltog i BL-konference for organisations-

bestyrelser den 3.-4. september. Enighed 
om, at konferencen var inspirerende at 

deltage i. Særligt godt var oplæg om ekko-
kamre ved Kim Bilsøe. Lotte Bundsgaard 
var en rigtig god konferencier. Der blev 

både netværket og erfaringsudvekslet, og 
hentet inspiration til strategiarbejde – samt 

et muligt seminar for repræsentantskabet 
om ”God Almen Ledelse”.  
 

 


