
 

Referat - bestyrelsesmøde 

Dato: 22.11.2022.  

Tid: Kl. 10.30-12.30 

Sted: Slotsalléen 55, 4200 Slagelse 

Tilstede: Anders, Allan (suppleant for Lene), Flemming, Uffe og Arne. (Ilir -ref.) 

Afbud: Ingen 
 

 

Dagsorden 
 

Behandling  

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendes 

2 Status 
Orientering og fælles drøftelse af 
fremdriften i den boligsociale 
helhedsplan i 3. kvartal 2022 pba. det 
fremsendte materiale.  
 

Orientering/Drøftelser 
Bilag:  
- Kvartalsrapport, 3. kvartal  
- Ledelsesvurdering, 3. kvartal  

- Statusopgørelse, økonomi 

 
Behandling 
Bestyrelsen behandlede status for 3. kvartal, og er generelt 
tilfreds med fremdriften.  
Bestyrelsen er også tilfreds med, at der er igangsat tiltag i 
forbindelse med optimering af de enkelte aktiviteter, hvor 
fremdriften ikke har været som forventet.   
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Møder med følgegrupper 
Opfølgning på bestyrelsens  
møderække med de tre boligsociale  
følgegrupper i september 2022.  
 
 

Orientering/Drøftelser 
 

Behandling 
På baggrund af de afholdte møder med følgegrupperne fra 
Ringparken, Motalavej og Sydbyen, kan bestyrelsen 
konstatere følgende:  
- At følgegrupperne overordnet set fungerer efter hensigten. - 
- At beboerdemokratiets repræsentanter fra alle tre områder 
er tilfredse med den boligsociale helhedsplans indsatser.  
- At der ikke er fremkommet forslag til ændringer af enkelte 
aktiviteter.   
 
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der er fulgt op på 
de øvrige forslag, som blev fremsat af enkelte 
beboerrepræsentanter på møderne (forslag fremgår af 
referaterne).  

 



 

4 Statusrapport for første år 
Drøftelser samt godkendelse af  
statusrapport for den boligsociale  
helhedsplans første år.  
 
Den valgte model for statusrapporten  

er blevet til efter henvendelse fra  

Slagelse Kommune:  

(uddrag fra mail, redigeret for  

læsbarhed) 

 

Til byrådets december-møde lægges  
en orienteringssag op med status på  
de boligsociale helhedsplaner.  
Politisk fokus har været på  
beboerinddragelsen og opbakningen  
til den Boligsociale Helhedsplan.  
Det er derfor vigtigt, at den status der  
gives på indsatsen, også forholder sig  
til, hvordan samarbejdet om planen  
(med beboerne) fungerer og hvordan  
beboerne ønsker inddragelse.  
Der ønskes en status over, hvordan  
FOB arbejder med beboerinddragelse  
i Helhedsplanens 2 områder  
Ringparken og Motalavej ift. den  
overordnede udviklingsplan om  
bosammensætning og bostruktur  
forholdt til helhedsplanens øvrige  
indsatser for udvikling væk fra  
ghettoområdelisten. 
 

Drøftelser/godkendelser 
Bilag: 
- Statusrapport for første år 
Bilag hertil:  
1. Udviklingen på aktivitetsniveau 
2. Beboerinddragelse i Ringparken 
3. Beboerinddragelse på Motalavej 
4. Procesgrafik vedr. beboerinddragelse i Ringparken  
5. Forståelsespapir 
 
Behandling 
Bestyrelsen drøftede og godkendte med mindre tilretninger 
statusrapporten med de dertilhørende bilag.  
 
Statusrapporten sendes til kommunen med henblik på politisk 
orientering. 
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Eventuelt - Politiet orienterer om en stabil og positiv udvikling i 
boligområderne omfattet af helhedsplanen.  

 
 


