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Referat af bestyrelsesmøde i BoligSocialt Hus 

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 06.09.2021 kl. 16:30 – 18:00 
Sted: FAB, Ankomsthallen 
Referent: Signe Porsmose-Andersen 
 
Deltagere: 
Fyns Almennyttige Boligselskab: Hanne Rosenberg Christiansen  
Civica: Søren Damgaard, Rikke Rau  
Odense Boligselskab: René Bøye, Henrik Clausen  
Odense Kommune: Jane Findahl, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Sonja Serup Hansen, 
Børn- og Ungeforvaltningen, Lars-Bo Johansen, By- og Kulturforvaltningen, Inge Langkilde 
Larsen, Borgmesterforvaltningen  
Fyns Politi: Ole Holm  
BoligSocialt Hus: Ole Jensen, Leyla Bozbay, Signe Porsmose-Andersen 
 
Afbud:  
Fyns Almennyttige Boligselskab: Erling Nielsen  
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Nyt medlem i bestyrelsen og formandskabet  
Inge Langkilde Larsen, konsulent i Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk udvikling, blev 
konstitueret i bestyrelsen og formandskabet som repræsentant for Odense Kommune.  
 

3. Opfølgning og orientering med plads til afklarende spørgsmål  
• Status på styregrupperne 

De tre styregrupper er etableret, og de første møder er blevet afholdt som planlagt. De 
seneste drøftelser har handlet om at afholde styregrupperne skiftevis digitalt og fysisk, og 
de første måltal har ligeledes været på programmet. Møderne fungerer fint, og 
styregrupperne er godt i gang med at spore sig ind på, hvordan deres ansvar kan opfyldes 
bedst muligt.   
 

• Orientering fra BSH generelt 
- Ansættelser af ny redaktør og fritidsjobsrådgiver 

I august begyndte den nye redaktør og fritidsjobrådgiver i BoligSocialt Hus. 
Redaktøren, Anna Stærbo, har allerede produceret sin første avis, og skal i den 
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kommende periode arbejde på at udbrede redaktionens arbejde til Korsløkken, Rising 
og Ejerslykke. Hun kommer blandt andet til at afprøve podcasts som medie, og der 
ligger både historiske blik på boligområderne og højaktuelle beskæftigelseshistorier i 
støbeskeen.  
Den nye fritidsjobrådgiver, Marco Gauden, har allerede et bredt netværk, da han blandt 
andet er formand for fodboldklubben FIUK. Han er gået i gang med at vejlede unge 
mennesker i at finde fritidsjob, og kommer til at samarbejde med UngOdense om at få 
flere unge i job.  
 

- SSP-samarbejdet 
SSP-bestyrelsen arbejder i øjeblikket med et servicetjek af SSP Odense. Der kommer 
løbende nye tiltag, blandt andet inden for sund digital adfærd. Planen for SSP Odenses 
organisering skal til politisk behandling i Odense Kommune i december 2021.  
 

- Nyt fra Direkte i Job samt plan for evaluering og opfølgning på kommende 
bestyrelsesmøder 
Direkte i Job har været i gang siden 1. juni 2021. Beskæftigelses- og 
Socialforvaltningen har ansat Bjørn Busk Andersen, der er i gang med at interviewe og 
screene de unge. Der er indtil videre fire unge, der er kommet i praktik. På næste 
bestyrelsesmøde bliver der præsenteret flere resultater, og der vil være en begyndende 
evaluering. Derfra skal bestyrelsen forberede sig på at vurdere, hvorvidt projektet skal 
køre videre efter 12 måneder, og hvordan det i så tilfælde skal finansieres.    
 

- IT og lokaler – status 
Alle medarbejdere i BoligSocialt Hus er nu på Civicas IT-system. IT-afdelingen har 
ydet en rigtig god service. 
BoligSocialt Hus er til stede i Granparken i Vollsmose fire dage om ugen, og 
forhåbentligt bliver der også mulighed for at være placeret i både Fyrreparken, 
Tjørnehaven og ved byggepladsen i et muligt samarbejde med Enemærke og Pedersen. 
I Ejerslykke kan lokalerne i øjeblikket ikke anvendes, idet der har været brand i 
nabobutikken. Inden for de næste 14 dage kan genhusningslokalerne på Carls Blochs 
Vej 24 dog tages i brug.  
 

- Landsbyggefondens bestyrelse besøger Rising/Solbakken og Vollsmose d. 28. 
september 2021.  
Landsbyggefondens bestyrelse kommer på besigtigelsesbesøg, hvor de skal høre om de 
fysiske helhedsplaner, arealudvikling, infrastruktur og det boligsociale arbejde.  
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4. Grundfortælling  
På baggrund af de input der kom på sidste bestyrelsesmøde, er grundfortællingen 
gennemarbejdet og har været sendt til en gruppe beboerne, som også er kommet med input og 
forslag. Den tilrettede grundfortælling var udsendt med dagsordenen og blev drøftet. Der var 
forslag om enkelte justeringer til teksten.  
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte grundfortællingen med de på mødet foreslåede justeringer.  
Den godkendte grundfortælling udsendes med referatet. 
 

5. Supplerende boligsociale indsatser 
Bestyrelsen har på de seneste to møder drøftet emnet og supplerende boligsociale indsatser 
blev ligeledes drøftet på møde i strategigruppen for det boligstrategiske område d. 10/8 2021. 
På baggrund af mødet i strategigruppen lægges op til, at strategigruppen drøfter indsatser på 
baggrund af viden fra monitoreringen og styringsdialogerne. Efterfølgende kvalificeres de i 
Boligsocialt Hus, så de kan lægges til beslutning enten politisk og/eller administrativt. Dette 
flow koordineres med den proces, som er vedtaget i regi af bestyrelsen for BoligSocialt Hus og 
beskrevet i det udarbejdede notat. Det sker bl.a. ved at bestyrelsen for Boligsocialt Hus kommer 
med input til mødet i strategigruppen. Derudover koordinerer og orienterer parterne løbende 
hinanden. 
Såvel i bestyrelsen som i strategigruppen er der enighed om, at det skal være muligt at handle 
akut, så man ikke nødvendigvis skal afvente møderne beskrevet i beslutningsflowet. Flowet er 
en ramme med fleksibilitet. 
 
Fra Odense Kommune var der ønske om en tilføjelse til notatet ”supplerende boligsociale 
indsatser”. Det drejer sig om følgende afsnit på side 2 i notatet, hvor det med rød skrift er den 
nye tilføjelse:  

”Supplerende boligsociale indsatser skal drøftes og besluttes i bestyrelsen for BSH. 
Bestyrelsen alene har ikke beslutningskompetencen til at igangsætte indsatser, idet 
igangsættelse af supplerende indsatser også altid godkendes politisk og/eller 
administrativt i parternes respektive organisationer. Der bør til enhver tid sikres 
koordinering og samspil mellem bestyrelsen for BoligSocialt Hus og strategigruppen for det 
boligstrategiske område, så der er sammenhæng i det arbejde, der igangsættes.” 

 
Der blev foreslået en strategisk ramme for arbejdet med supplerende boligsociale indsatser, 
men dette afventer det videre arbejde og erfaringer på området. 
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Beslutning: 
Den ønskede tilføjelse til notatet blev godkendt og notatet er således godkendt af bestyrelsen. 
Det opdaterede notat udsendes med referatet. 
Bestyrelsen besluttede, at punktet ”supplerende boligsociale indsatser” dagsordensættes på 
hvert bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse og evt. igangsættelse af nye indsatser samt 
koordinering og samarbejde med øvrige fora, hvor supplerende boligsociale indsatser også 
drøftes. 
Der var endvidere enighed om, at erfaringer med arbejdet vil danne baggrund for eventuelle 
justeringer til det nu aftalte. 
 

6. Oplæg om Odense Kommunes indsats med negativ social kontrol  
Jane Findahl og Sonja Serup Hansen præsenterede Odense Kommunes arbejde med negativ 
social kontrol. Oplæg fra mødet er vedhæftet referatet. 
Der var enighed om, at bestyrelsen vil få en årlig status om arbejdet med negativ social kontrol. 
Den årlige status vil være i forbindelse med den status, der gives til Odense Byråd.  
Derudover kan emnet tages op ved behov.  
 

7. Evt.  
Ole Holm orienterede om organisationsjusteringer i Fyns Politi. Repræsentanterne i 
bestyrelsen vil fortsat være fra forebyggelsesafdelingen/central forebyggelse. 
 

Hanne Rosenberg Christiansen og Rikke Rau orienterede kort om indgået samarbejdsaftale 
mellem Fyns Politi og FAB, Civica og OBO. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt få en mere 
detaljeret orientering om aftalen. 


