
 

Referat - bestyrelsesmøde 

 

Dato: 14.02.2023  

Tid: Kl. 10.30-12.30  

Sted: Slotsalléen 55, 4200 Slagelse 

 

Tilstede: Flemming, Anders, Uffe og Arne. 

Afbud: Allan (vinterferie)  

Ref. Ilir  
 

 

Dagsorden 
 

 

Behandling  

1 Godkendelse af dagsorden 
 
 

Aktiviteten ”Junior betjent” blev 
tilføjet punkt 2 om tilpasning af 
helhedsplanens mål/aktiviteter. 
 

2 a) Justeringer af måltal i helhedsplanen for aktiviteten 
”Beboervejledning” 

 
Antal vejledningssamtaler med beboere 
Mål 2022:           1500 
Opnået 2022:    1017 
Nyt mål 2023:   1000 
 
Antal viderehenvisninger  

Mål 2022:           300 
Opnået 2022:    191 
Nyt mål 2023:   250 
 
Antal gruppe- og specialvejledninger 
Mål 2022:           4 
Opnået 2022:    19 
Nyt mål 2023:   22 
 
Det er vurderingen, at de oprindelige måltal for antal 
vejledningssamtaler er for høje og derfor bør nedjusteres.  
Dette skal ses i lyset af, at vi ser et behov for at rette flere 
ressourcer mod afviklingen af gruppe- og specialaktiviteter 
for beboerne. I året der er gået, er det blevet klart, at der er 
en række problemstillinger, der går igen i vejledningerne. Vi 
kan med fordel arbejde med disse i enten et gruppeformat 
eller i tematiserede vejledninger, fx med 
samarbejdspartnere (Jobcenteret, Økonomirådgivningen 
osv.). 

Beslutning  
 

a) ”Beboervejledning”  
 

Bestyrelsen godkender indstillingen 
vedr. nye mål for aktiviteten 
”Beboervejledning”.     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b) Junior Betjent 
 

Der har været tvivl om, hvorvidt politiet og SK har 
tilstrækkelige resurser til at gennemføre et hold ”Junior 
betjente” i Ringparken i 2023. 
 
Bilag:  
- Notat vedrørende justering af mål for beboervejledning. 
 

b) ”Junior betjent” 
 

Politiet har tilkendegivet, at de ønsker, 
at aktiviteten fortsætter som 
beskrevet/godkendt i helhedsplanen .  
 
Anders bekræfter, at SK fortsat 
fastholder de aftalte resurser i 
projektet fra KPEs side.  
 
Anders anfører en faglig bekymring for 
indsatsen i Ringparken, som er 
fremført af KPE.  
Bestyrelsen beder projekts 
arbejdsgruppe afklare den faglige 
problemstilling ift. at iværksætte 
aktiviteten. 
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Videreførelse af Følgegruppepuljen i 2023 
 
Følgegruppepuljen på 120.000 kr. i alt blev tildelt til 

uddeling/udmøntning som en kompetence til 

følgegrupperne i områderne i 2022. Dette med henblik på at 

opnå yderligere beboerindflydelse og involvering på de 

lokale aktiviteter, som den boligsociale helhedsplan med 

fordel kan understøtte.  

Følgegrupperne i Ringparken og på Motalavej har i 2022 

uddelt alle deres midler, i Sydbyen er der et restbeløb på ca. 

28.000 kr. Alle tre Følgegrupper udtrykker i evalueringerne 

ønske om en ny pulje i 2023 og der er fælles enighed om, at 

de afholdte arrangementer har været relevante og til gavn 

for både beboere og boligområder. Dette til trods for, at 

enkelte beløbsmodtagere ikke har afviklet deres aktiviteter i 

fuldstændig overensstemmelse med den indsendte 

ansøgning.  

Indstilling  

Der indstilles til, at puljen videreføres i 2023 med samme 

beløb. Dette med små administrative justeringer, som sikrer 

puljens brug til de beskrevne formål.  

Økonomiske Konsekvenser  

Puljen finansieres af de budgetterede midler under 

”Aktiviteter” under indsatsområdet Sammenhængskraft og 

medborgerskab.  

Beslutning  
 
Bestyrelsen godkender indstillingen 
om at videreføre ”Følgegruppepuljen” 
i 2023 med samme beløb som i 2022 
med mindre administrative 
justeringer.  
 
Bestyrelsen opfordrer til, at 
følgegrupperne fremlægger 
godkendte projekter og evaluering af 
projekterne til det årlige møde mellem 
bestyrelsen og følgegrupperne.  
 
 



 

4 Opfølgning på den politiske behandling af første års 
statusrapport 
 

Efter politisk ønske blev der udarbejdet en statusrapport for 
det første projektår af den boligsociale helhedsplan.  
Statusrapporten blev behandlet i kommunens 
Økonomiudvalg d. 23.01.2023. 
 
Bilag:  
- Indstilling/behandling af punktet i Økonomiudvalget.  
 
 

Opfølgning  
 
Økonomiudvalget har behandlet 
statusrapporten indeholdende 
elementer om den boligsociale 
helhedsplan og udviklingsplanerne for 
Motalavej og Ringparken.  
 
Bestyrelsen ser positivt på den 
politiske interesse for områderne og 
understreger vigtigheden af et tæt 
samarbejde mellem SK og 
boligorganisationerne.  
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Orientering fra møde med LBF vedr. første års eftersyn 
 
Der er afholdt møde med LBF vedrørende det såkaldte 
”Første års eftersyn”. 
Dette er en standardopfølgning på nye helhedsplaner og 
deres indsatser, som kun foretages efter første projektår.  
 
Konklusionen på eftersynet var, at indsatserne udvikler sig 
som forventet.  
 
Bilag:  
- Referat fra mødet med LBF.  
 

Orientering  
 
Orienteringen tages til efterretning  
 
Det bemærkes som positivt, at der er 
reserveret midler i LBF til en ny 
periode for en boligsocial helhedsplan 
i vores områder. Derudover er 
bestyrelsen optaget af, at der 
fremadrettet også tænkes i modeller 
for sociale investeringer, som kan 
igangsættes i regi af den boligsociale 
helhedsplan. 
 

6 Status 
 
Orientering og fælles drøftelse af fremdriften i den 
boligsociale helhedsplan i 4. kvartal 2022 pba. det fremsendte 
materiale.  
 
Bilag:  
- Kvartalsrapport, 4. kvartal  
- Ledelsesvurdering, 4. kvartal  
 

Orientering/Drøftelser 
 
Orientering blev taget til efterretning.  
 
Der er tilfredshed med status og de 
opnåede resultater.  

7 Eventuelt 
 

- Evt. bestyrelsesdeltagelse i Strategisk Forum 14. marts 
kl. 10.00 – 15.30 på Scandic i Roskilde. 
Målgruppe: Medlemmer af boligsociale bestyrelser 
samt medarbejdere, der betjener bestyrelserne. 
https://bl.dk/kurser-og-
netvaerk/kursuskalender/?eventId=22-136  

 

 
 
Det er ikke muligt for bestyrelsen at 
deltage i mødet til marts. Bestyrelsen 
anførte, at man vil prioritere en samlet 
deltagelse i næste års møde.  
Ilir orienterer om dato, når denne er 
tilgængelig.  
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