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Referat fra repræsentantskabsmøde afholdt 13. juni 2022. 

Anne Jørgensen - formand for Organisationsbestyrelsen - bød velkommen til de 
fremmødte. Særligt velkommen til den nyvalgte medarbejderrepræsentant i SABs 
organisationsbestyrelse Klaus Stenner Moritzen, der repræsenterer gruppen af 
ejendomsfunktionærer. 

1. Valg af dirigent. 
Anne Jørgensen foreslog advokat Henning Moritzen (Valgt). 
Henning Moritzen konstaterede, at formalia var overholdt, og at der var 
fremmødt 39 personer ud af 60 mulige. 

2. Bestyrelsen beretning. 

Bestyrelsens skriftlige beretning er udsendt til alle medlemmer af SABs 
repræsentantskab. Anne Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen offentliggøres på https://sab.dk 

Randi Jørgensen - afdeling 21, spurgt til brug af sprøjtemidler til 
ukrudtsbekæmpelse i SAB og bemærkede, at der i afdeling 21 ikke bliver 
sprøjtet, men at ukrudt bekæmpes via hyppige fejning af belægninger 

Arne Christensen - afdeling 22: el-ladestandere skal ikke koste andre lejere 
noget, og der skal også tages stilling til, hvorvidt der skal være offentlig adgang 
til el-ladestandere på SABs parkeringspladser. 

Karin Amelung - afdeling 25: Jeg mener ikke at ukrudt skal bekæmpes ved at 
sprøjte - og det mener jeg heller ikke sker i min afdeling. 

Martin Svendsen - afdeling 6: I vores afdeling er beboerne selv med til at 
bekæmpe ukrudt. 

Anne Jørgensen, formand svarer: 
Omkring brug af sprøjtemidler: i SAB har vi som nævnt i beretningen ikke 
truffet beslutning om et fuldstændigt stop for brug af sprøjtemidler, men vi har 
begrænset brugen, og SABs personale har alle sprøjtecertifikat. Derudover har 
vores fokus de senere år været på effektiv drift. 

Omkring el-ladestandere, er vi i organisationsbestyrelsen enige i Arnes 
synspunkt - og derudover er den endelige beslutning omkring el-ladestandere 
mest et anliggende for den enkelte afdeling, og beslutningen om opsætning af 
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el-ladestandere skal tages på et afdelingsmøde. Opsætning af el-ladestandere 
er et særdeles kompliceret område, hvorfor udmeldinger og anbefalinger fra BL 
bør følges. 

Thomas Jeppesen, Direktør, supplere og oplyser at hyppig fejning som 
ukrudtsbekæmpelse er et forsøg, der endnu ikke er konkluderet endeligt på. 

Jan Bentzen Afdeling 15 oplyser at den mest skånsomme ladning af en el-bil 
sker via en 11 KWh lader, og at det med denne ladetype tager ca. seks timer at 
lade en gennemsnitlig el-bil op. 

Røskva Møller afdeling 25: Det forhold, at ikke alle er vilde med "Vild med 
vilje", gør det vel oplagt, at vi kan dele erfaringer på tværs af afdelingerne. 

Bo Henriksen afdeling 8: At øge biodiversiteten i afdelingerne er jo et 
anliggende i den enkelte boligafdeling og skal besluttes på et afdelingsmøde - 
så hvis man vil have indflydelse på beslutningerne omkring biodiversitet må 
man møde op til afdelingsmødet. 

Anne Jørgensen formand: Det er oplagt at tage et emne om "Vild med vilje" og 
biodiversitet op på et formandsmøde - og måske vi skal undersøge om der kan 
arrangeres et kursus eller en temaaften om dette emne. 

Jan Bentzen afdeling 15: Omkring SABs kraftvarmeværk vil jeg opfordre til, at 
der ikke handles i panik. Vi må have is i maven. 

Anne Jørgensen formand: Vi handler naturligvis ikke overilet, vi søger 
rådgivning og er opmærksomme på, at gassen bliver udfaset. 

Randi Jørgensen afdeling 21: Svendborg Kommune har vel også et ansvar for, 
at der findes en løsning - både for SABs lejere og for bydelen. 

Steen Mørk næstformand og medlem af bestyrelsen i Svendborg Fjernvarme 
redegjorde herefter for de drøftelser og synspunkter der er i bestyrelsen i 
Svendborg Fjernvarme, herunder: 

Udarbejdelse af en masterplan, der forventes færdig i slutningen af 
sommeren. 

- Udfordringer med at få etableret en tilstrækkelig stor produktionskapacitet, 
og herunder at Affaldsforbrændingen pt. er sat til at lukke 31. oktober 2023 

- At Svendborg Fjernvarme er det eneste fjernvarmeselskab vi har kendskab 
til, der ikke er interesseret i at udvide sit forsyningsområde 

- At der også i fjernvarmens bestyrelse overvejes alternative energikilder som 
solvarme og vindmøller. 

- at der også pt. er problemer med at få leveret fjernvarmerør - samt finde 
entreprenører til at grave dem ned. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
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3. Godkendelse af regnskab 2021 samt revisionsprotokollat. 

Foreningens direktør Thomas Jeppesen gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Forelæggelse af budget 2023. 

Foreningens direktør Thomas Jeppesen fremlagde og gennemgik budget 2023. 

Budgettet herefter taget til efterretning. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen have sammen med indkaldelsen fremsat tre forslag: 
1) Med henvisning til vedtægternes § 6 stk. 3, punkt 4, ønsker 

Organisationsbestyrelsen bemyndigelse til af foretage grundkøb. 
Gældende indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

2) Med henvisning til vedtægternes § 6 stk. 3, punkt 12, ønsker Organisations-
bestyrelsen bemyndigelse til at foretage pantsætning af ejendomme. 
Gældende indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

3) Med henvisning til vedtægternes § 6 stk. 3, punkt 4, ønsker 
organisationsbestyrelsen bemyndigelse til grundkøb af 13.500 kvadratmeter 
jord i Vejstrup med henblik på etablering af et alment bofællesskab 
bestående af 20 boliger. 

Anne Jørgensen formand motiverede de tre forslag med, at det er vigtigt at 
organisationsbestyrelsen kan træffe beslutninger når muligheder byder sig - og 
lige pt. er der både mulighed for at opføre 20 boliger i Vejstrup, samt opførelse 
af et ældre/plejecenter med 48 boliger i Tankefuld. 

Arne Christensen afdeling 22: Jeg er bange for at en vedtagelse af de tre 
forslag giver organisationsbestyrelsen en blanco-check, og derudover er en 
afdeling med kun 20 boliger ikke effektiv at drifte. 

Martin Svendsen afdeling 6: Har organisationsbestyrelsen andre tanker omkring 
opførelse af flere boliger. For eksempel kommer der til at mangle små boliger til 
små indkomster og studieboliger til de nye studerende i Svendborg. 

Kate Bondo afdeling 8: Selvfølgelig skal SAB bygge boliger, hvis der er 
mulighed for det. 
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Steen Mørk næstformand: Det er tanken at beboerne i bofællesskabet selv skal 
stå for en del af driften - og at der skal træffes aftale med lokale håndværkere 
om at servicere afdelingen. 

Jonna Hansen afdeling 21: Er det et seniorbofællesskab, der skal opføres i 
Vejstrup? 

Thomas Jeppesen direktør: Nej, det er tanken at der skal bygges både store og 
lidt mindre boliger, så der bliver boliger for både unge, seniorer, børnefamilier 
med videre. 

De tre forslag blev derefter sat til fælles afstemning: 
For: 38 
Imod: 0 
Blanke: 1 

De tre forslag vedtaget samlet. 

Forslag 4: 
Repræsentantskabet opfordrer SABs organisationsbestyrelse til at indlede dialog 
med Svendborg Kommune omkring muligheden for på SABs ventelister at 
indføre fortrin for børnefamilier til boliger med 3 eller flere beboelsesrum. 

Baggrund: Der er en skæv beboersammensætning i flere boligafdelinger - der 
mangler børnefamilier. 

Lovgrundlag: Udlejningsbekendtgørelsens §4: 

Forslagsstiller, Jan Bentzen - afdeling 15, motiverede sit forslag med, at der i 
flere afdelinger mangler børnefamilier - og henleder endvidere 
opmærksomheden på, at forslaget giver organisationsbestyrelsen mulighed for 
- efter en konkret vurdering - at give fortrin til børnefamilier. 

Anne Jørgensen formand: Organisationsbestyrelsen har besluttet at lytte til 
debatten, og vil ikke på forhånd hverken anbefale et ja eller et nej til forslaget. 

Karin Amelung afdeling 25: Vi skal være opmærksomme på, at der også skal 
være gode boliger til det grå guld - og at vi ikke kommer til at spænde ben for 
at mennesker uden børn kan få en ordentlig bolig. 

Bo Henriksen afdeling 8: Jeg flytter gerne til en mindre lejlighed med en lille 
have så der kan blive plads til en børnefamilie i min store lejlighed, hvor jeg i 
mange år har boet med to børn. 

Kate Bondo afdeling 8: Store boliger skal først og fremmest gives til dem, der 
har behov for pladsen. 
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William Benton afdeling 10: Jeg er slet ikke sikker på, at ret mange af SABs 
boliger overhovedet er attraktive for børnefamilier. Børnefamilier i dag vil gerne 
have et parcelhus og en anden indretning med store værelser. 

Røskva Møller afdeling 25: Tendensen er, at alle vil ud at bo stort med hus og 
have samt lys og luft omkring sig. 

Majbritt Nielsen afdeling 19: I vores afdeling har vi heller ikke børnefamilier - 
det er mit indtryk, at de søger eget hus. 

Elise Vogn Afdeling 20: Før i tiden var store lejligheder og rækkehuse bestemt 
attraktive for børnefamilier. Jeg er selv opvokset i en stor familie på 
Hjortøvænge. 

Steen Mørk næstformand: Mange børnefamilier ønsker noget andet at bo i end 
SAB som en almen boligforening kan tilbyde. 

Martin Svendsen afdeling 6: hvorvidt boliger er attraktive for børnefamilier, 
handler også om, hvad det er for et ry et boligområde har. 

Anne Jørgense formand: resumerede kort debatten og gav samtidig udtryk for, 
at fortrin for børnefamilier sagtens kan indgå i dialogen med Svendborg 
Kommune når en fælles udlejnings- og anvisningsaftale skal forhandles senere i 
år. 

Forslag 4 blev derefter sat til afstemning og vedtaget 

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. 

Karina Jensen (afdeling 19), villig til genvalg 
Karina Frederiksen (afdeling 14), villig til genvalg 

Genvalg til begge - uden modkandidater - med applaus. 

7. Pause 

8. Valg af suppleanter. 
Steen Hyldgaard - 1. suppleant 
Valgt med applaus 
Valgperiode 1 år. 

9. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af PwC, Odense, genvalgt. 
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10. Eventuelt. 
Her blev drøftet: 
John Lauritsen afdeling 14: opfordring til organisationsbestyrelsen til at tage 
presset på morgenturene på busrute 230 med videre til Svendborg Kommune 
med henblik på at f`å en bedre offentlig transport i østre bydel. 

Frederik Sakskilde afdeling 6: Overvejer SAB at blive godkendt og tage elever 
ind til uddannelsen som ejendomsserviceteknikker? 

Birger Godtfredsen afdeling 22: SAB bør have et system der giver 
afdelingsbestyrelserne adgang til at se kontokort og postering i afdelingen. 

William Benton afdeling 10: Et sådant system har både FAB og Domea. 

Anne Jørgens formand: Investeringen i et sådant system er ret store, og i SAB 
har vi - qua vores størrelse - bedre tjent med at benytte mail og en mere 
direkte kommunikation. Med hensyn til at blive godkendt til at uddanne 
ejendomsserviceteknikkere, så vil vi lade det være op til SABs ledelse at træffe 
beslutning herom. 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden. Mødet blev herefter lukket. 

Afslutningsvis takkede Anne Jørgensen dirigenten for indsatsen og forsamlingen 
for gode input. 

Svendborg Andels-Boligforenings bestyrelse pr. 13. juni 2022: 

Anne Jørgensen, formand - periode 01-07-2021 til 30-06-2023 
Steen Mørk, næstformand - periode 01-07-2021 til 30-06-2023 
Betina Rosenkjær - periode 01-07-2021 til 30-06-2023 
Karina Jensen - periode 13-06-2022 til 30-06-2024 
Karina Frederiksen - periode 13-06-2022 til 30-06-2024 
Klaus Stenner Moritzen, medarbejder rep. - periode 13-06-2022 til 30-06-2024 
Dorthe Sørensen, medarbejder rep. - periode 13-06-2022 til 30-06-2024 

Thomas Jeppesen, direktør 

NING MORITZEN 
Advokat 

Cortex Park Vest 3 
$230 Odense M 
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