
Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab,   

Afdeling 114-53, Til beboerne 

 

REFERAT af afdelingsmøde - torsdag den 8. sep 2022 kl. 10.30  
i Haastrup Forsamlingshus, Bygaden 16, Haastrup, 5600 Faaborg  
 
1. Valg af dirigent 

Kundechef Kim Hybel foreslås af bestyrelsen og vælges 

 

2. Valg af referent og stemmeudvalg 

Servicekoordinator Sys Valentin foreslås og vælges som referent 

Stemmeudvalg vælges hvis det bliver nødvendigt 

 

3. Afdelingsbestyrelsens beretning 

Formanden orienterer om at der har været markvandring i afdelingen og at driften vil orientere om 

igangværende og kommende projekter under pkt. 11 

Karsten Kyster spørg til proceduren for referatet. Referat vil blive godkendt af afdelingens formand og 

publiceres på afdelingen hjemmeside, samt omdeles til alle beboere. Hvis der efterfølgende er 

bemærkninger til referatet, kan de sendes til servicecenteret.  

 

4. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2021 til orientering 

Kim Hybel fremlægger og gennemgår afdelingens regnskab for 2021 til orientering. 

Regnskabet er forelagt afdelingsbestyrelsen til påtegning og godkendt af 

organisationsbestyrelsen/repræsentantskabet. 

- Bente Dahl spøg til indhold af konto 114: Udgifter til bl.a. personale, løn og servicecenter 

- Leif spørg til konto 114 kan hæves, så der kan blive vedligeholdt lidt bedre hvor han bor. Punktet 

vedligeholdelse drøftes under pkt. 11 

 

5. Indkomne forslag 

a. Afdelings plejeboliger i Faaborg 

Kim Hybel orienterer om udgifter til møbler, service etc. i beboernes fælles leve-bo-miljøer som 

Faaborg-Midtfyn Kommune hidtil har afholdt. Faaborg-Midtfyn Kommune har bedt om, at beboerne 

fremover afholder denne udgift.  Det betyder øgede udgifter for drift af plejeboligerne i afdelingen – 

og disse udgifter skal derved opkræves hos de berørte beboere jf. aftale med kommunen.  

Det godkendes at der fra 1. januar 2023 opkræves hver plejebolig i afdelingen kr. 100,00 pr. måned. 

Dette beløb dækker udgifter til møbler og service i leve-bo-miljøerne. Beløbet vil fremgå særskilt på 

huslejeopkrævningen.  

 

6. Fremlæggelse af afdelingens budget for 2023 til godkendelse 

Kim Hybel fremlægger og gennemgår afdelingens budget for 2023, som også er fremlagt for 

afdelingsbestyrelsen ved budget- og regnskabsmøde.  

- i gennemsnit 1,59 % huslejestigning i afdelingen, i alt 413 boliger. 

- taget højde for huslejeudligninger efter sammenlægninger af afdelinger 

- der laves nye udbud på forsikringer i mindre områder end hidtil i håb om besparelse 

Spørgsmål til renovation – drøftes under pkt. 11. Budgettet godkendes af afdelingsmødet. 

 

7. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år (periode 2022-2024) 

Formanden er stoppet inden periodens udløb, og Kim Roy Vorm har fungeret som konstitueret 

formand siden den 18.02.22 og ønsker genvalg.  

Valgt: 

- Kim Roy Worm (periode 2022-2024)  

 

8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Valgt: 

- Lars Mandal Andersen (periode 2022-2024) 

- Bente Torpsgaard (periode 2022-2024) 

 

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.  

Valgt: 

- 1. Suppleant: Bente Dahl (periode 2022-2023) 

- 2. Suppleant: Hans Schäffer (periode 2022-2023) 

 



Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab,   

Afdeling 114-53, Til beboerne 

 
10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.  

Det er muligt at vælge op til 9 repræsentanter – opgjort efter antal boliger i afdelingen. 

Valgt for 1 år: 

1. Leif Andersen,  

2. Grethe Jensen  

3. Kim R. Worm  

4. Claus Jørgensen 

5. Bente Dahl 

6. Hans Schäffer 

7. Henrik Jappe 

8. Vakant 

9. Vakant 

 

11. Eventuelt 

Kim Hybel orienterer om overvejelser i forhold til effektiviseringer i driften inkl. overvejelser omkring 

udlicitering af en del af del grønne arbejde. Vi har allerede en ekstern leverandør der passer al 

hækklipning og en del af ukrudtsbekæmpelse og græsslåning.  

Hede Danmark der har arbejdet er kommet skidt fra start i år og det overvejes om samarbejdet med 

dem skal fortsætte. Hvis beboerne oplever gentagne udfordringer, er de velkommen til at ringe til os. 

 

Vedligeholdelse: 

Vi er opmærksom på udfordringer med det udliciterede grønne arbejde i visse områder. Personalet har 

opsynet. Hvis beboerne oplever gentagne udfordringer, er de velkommen til at ringe til os.  

 

Igangværende og kommende projekter 

Driftsleder Bjarne Banke fortæller, at der er bliver skiftet vinduer og at gangarealer i den høje del af 

Tømmergaarden renoveres i år.  

Der holdes øje med muligheder for energioptimering, ny energimærkning og evt. tilslutning til 

fjernvarme i visse områder. Priser indhentes og drøftes med bestyrelserne hvis det er aktuelt. 

Der er ikke budgetteret til efterisolering 

 

Renovation af husholdningsaffald 

- Arbejde med skraldeskure/affaldsøer er påbegyndt eller bliver det snarest alle steder. Vi har 

måtte vente på at vores håndværkere havde tid og mandskab til opgaven 

- Efter opstartsperiode med ny sortering, kan der stadig være enkelte steder vi skal justere 

kapaciteten på visse containere 

- Der arbejdes på en løsning med renholdelse af containerne 

- Røde kasser samles evt. ind igen for at ensarte tømningen. Skrivelse sendes i så fald ud til 

beboerne 

- Det er FFV der skal reparere eller udskifte containerne hvis de er skæve eller utætte (via Domea) 

Hvis beboerne oplever gentagne udfordringer, er de velkommen til at ringe til os. 

 

Vaskeri Strandparken  

Muligheden for skift fra app løsning til manuel betjening med betalingskort undersøges igen. Bjarne 

orienterer Karsten Kyster 

 

Græs robotter  

Kan med fordel stoppes i meget tørre sommerperioder. 

 

Kim Hybel takkede for god ro og orden.  

Mødet slut kl. 12.05, med efterfølgende pause og æggekage 

 
Budgetbalance:   30.743.000 kr.   

Lejeregulering i gennemsnit:  1,59 %  

excl. huslejeregulering som følge af afdelingssammenlægning 

 

Bestyrelsen består herefter af:  

Formand:  Kim Roy Worm  (periode 2022-2024)  

Best. Medl. Lars Mandal Andersen  (periode 2022-2024) 

Best. Medl. Bente Torpsgaard  (periode 2022-2024) 

Best. Medl. Grethe Jensen  (periode 2021-2023) 

Best. Medl. Johnny Andersen  (periode 2021-2023) 

 

Med venlig hilsen 
 
Servicekoordinator, Sys Valentin Clausen 


