
Referat - bestyrelsesmøde 

Dato: 28.04.2022.  

Tid: Kl. 10.30-12.30 (med frokost fra kl. 12) 

Sted: Slotsalléen 55, 4200 Slagelse 

Tilstede: Vini, Flemming, Lene, Uffe og Arne. (Ilir -ref.)  

 

Referat 
 

 

Behandling  

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendes med tilføjelse af et ekstra punkt (6) 
”Eventuelt ” 
 

2 Status: 
- Fremdrift 1. kvartal 2022  
- Organisering, og herunder: 
medarbejdere, følgegrupper, 
tilbagemeldingen fra økonomiudvalg 
vedr. boligsocial bestyrelse. 
- (Flemming) deltagelse i byrådsudvalg 
(politisk ansvarlig for den boligsociale 
helhedsplan). Input og forventninger 
derfra. 
 
 

Orientering/Drøftelser 
Bilag: kvartalsrapport  
 
- Fremdriften for første kvartal (jf. kvartalsrapport) blev 
overordnet drøftet, og konstateret som tilfredsstillende.  
Nogle tal fra UU gav anledning til opfølgning/uddybelse (Ilir 
følger op)  
Der mangler afrapporteringer fra den kommunale del af 
helhedsplanen (bortset fra UU). En forklaring herom 
fremgår af en efterfølgende mail fra Rune (koordinerende 
person mellem Slagelse Kommune og Boligselskabernes 
aktiviteter i den boligsociale helhedsplan. Rune stopper i SK 
med udgangen af april.) som vedlægges dette referat som 
bilag.  
Bestyrelsen opfordrer Ilir til at indkalde de respektive 
kommunale chefer til en opfølgnings-/koordineringsmøde.  
 
Derudover ønsker bestyrelsen, at der fra og med det næste 
kvartal også kommer en kort opsamlende 
”ledelsesvurdering” af fremdriften på ca. en A4-side. 
 
 
- Bestyrelsen har været orienteret om økonomiudvalgets 
beslutning om at tilbagetrække den tidligere 
byrådsanbefaling vedr. den boligsociale bestyrelses 
sammensætning.  Som konsekvens heraf fortsætter 
organiseringen (herunder bestyrelsens sammensætning) 
som tidligere godkendt i samtlige påkrævede 
godkendelsesled - herunder LBF og Byråd). 
 
- Flemming orienterede om sin deltagelse i det politiske 
udvalg d. 28. marts.  
Der er en interesse fra politikerne om løbende at blive 
orienteret med kort og relevant info om det boligsociale 



arbejde, samt at blive inviteret/involveret i relevante 
sager/aktiviteter.   
 
Lenes fremsendte bilag (SUB-statistik) blev også 
gennemgået. Tallene viser en yderst positiv udvikling i 
boligområderne.  
 

3 
 

Økonomi  
Regnskab for år 2021 og herunder også  
bevilligede restmidler  
fra den tidligere helhedsplan. 
Som konsekvens af, at den tidligere  
helhedsplans aktiviteter var  
påvirket af Corona, var der en del  
restmidler, som Landsbyggefonden  
bevilligede til en forlængelse af flere  
eksisterende aktiviteter i slut-2021 
(oktober-december). 
 
Resultatet er, at der nu er ca. 340.000  
kr., som er ubrugte fra den konto.  
Landsbyggefonden forventes at  
godkende det forelagte  
regnskab og bevillige yderligere  
forlængelse af eksisterende  
aktiviteter i 2022 (primært til  
lønninger).    
Dette vil som forventet betyde, at det 
eksisterende budget  
2021-2025 skal ombudgetteres, og vil  
efter aftale med Landsbyggefonden  
blive forelagt bestyrelsen til  
godkendelse, forventeligt ved 
næstkommende møde.    
 

Beslutning  
Bilag: regnskab 2021 samt revisorerklæring  
 
Regnskabet for 2021 omhandler de facto restmidler 
(2.038.000) fra bevilling 2017-2021. Midlerne blev (som 
bevilliget/godkendt af LBF og bestyrelse) brugt til at 
forlænge aktiviteter i perioden oktober – december 2021.     
 
Resultatet er, at 346.000 kr. fortsat er uforbrugt, ikke 
340.000 kr. som fejlagtigt skrevet i dagsorden/indstilling. 
 
Bestyrelsen godkender regnskabet, og tilkendegiver 
samtidig, at man ønsker restmidlerne anvendt til yderligere 
forlængelse af de eksisterende aktiviteter/lønninger (i 
boligselskabernes regi), såfremt dette også godkendes af 
LBF.   
 
Opfølgning: LBF har efterfølgende godkendt regnskabet og 
godkendt forlængelsen.  

4 Forventet snarlig ankomst af Ukrainske  
flygtninge i Slagelse, og  
herunder også i nogle af vores 
områder/boliger, vil medføre, at  
vi på forskellige vis, direkte eller  
indirekte, kommer til at  
bidrage til opgaveløsningen.  
Hvordan kan vi bedst muligt bidrage  
med viden, erfaring, men  
også resurser, når det bliver aktuelt. ?  
 

Drøftelser  
Under punktet gav Vini en overordnet status på ankomne 
flygtninge fra Ukraine i Slagelse. Antallet er pt 
overkommeligt og kommunen har aktiveret sit beredskab til 
formålet.  
Bestyrelsen er enige om at forholde sig positivt til evt. 
omprioritering af aktiviteter/resurser, såfremt det vurderes 
relevant og nødvendigt, og ønskes/anbefales politisk.  



5 
 

Aftale af møderække for bestyrelsen  
- - invitation af følgegrupperne til årligt  
møde med bestyrelsen. 

Det blev aftalt, at bestyrelsesmøderne for de resterende 
kvartaler af 2022 afholdes på følgende datoer:  
05. september (kl. 14 – 18) er der bestyrelsesmøde 
efterfulgt af bestyrelsens årlige møde med de tre lokale 
følgegrupper (hver for sig).  
Følgegrupperne skal inden mødet have forelagt/fremsendt 
en dagsorden samt link til den godkendte helhedsplan. 
Følgegrupperne skal desuden have mulighed for at drøfte 
seneste kvartalsrapport på forudgående følgegruppemøde. 
 
Derudover mødes bestyrelsen følgende datoer: 22. 
november og 14. februar kl. 10.30 – 12.30 
(der er inviteret i kalenderen) 
 

6 Eventuelt   
 

 


