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Referat af bestyrelsesmøde i BoligSocialt Hus 

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 12.09.2022 kl. 17:30 – 18:30 
Sted: Teams 
Referent: Ole Jensen 
 
Deltagere: 
Fyns Almennyttige Boligselskab: Erling Nielsen, Hanne Rosenberg Christiansen 
Civica: Søren Damgaard, Rikke Rau  
Odense Boligselskab: René Bøye, Henrik Clausen  
Odense Kommune: Jane Findahl, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Inge Langkilde 
Ramvad, Borgmesterforvaltningen, Sonja Seerup, Børn- og Ungeforvaltningen.  
Fyns Politi: Ole Holm 
BoligSocialt Hus: Ole Jensen, Leyla Bozbay 
Afbud: 
Odense Kommune: Lars-Bo Johansen, By- og Kulturforvaltningen 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Opfølgning og orientering med plads til afklarende spørgsmål  
- SDU har i samarbejde med Boligsocialt Hus ansøgt 5 mio. kr. i Veluxfonden. 

Ønsket er et samarbejde med SDU ifm. forskningsprojekt i Vollsmose. 
Ønsket fra BSHs side en mere samlet strategi i helhedsplanen for at udbrede involvering 
og inddragelse af beboere i ”demokratisk dannelse”.  
 
I Vollsmose er der generelt en lav stemmeprocent samt manglende grundlæggende 
viden om, hvordan vores demokrati fungerer. BSH ønsker med projektet at løfte viden 
om, og deltagelse i, demokratisk dannelse – børn, unge, forældre og beboere generelt. 
 
Dette vil BSH forsøge løftet gennem mere almindelige politiske emner, som ikke kun 
handler om problemerne i Vollsmose, samt et praktisk anvendeligt årshjul, der 
inkluderer de forskellige typer af demokratiske valg, der vil foregå frem til september 
2024. 
 



 
Ole Jensen  

olj@boligsocialthus.dk  
Tlf. nr.: 28 90 45 74  

www.boligsocialthus.dk 
 

 

Side 2 af 4 
 

Modtager SDU et tilsagn, løber projektet frem til 2026 og BSHs deltagelse er frem til 
september 2024. BSH håber, at det til den tid kan være et stærkt projekt, der kan arbejdes 
videre med også i en evt. ny helhedsplan. 

Der er ansøgt 5. mio. kr.  – en sum af dette går til en ”demokratisk vicevært” som skal 
planlægge og gennemføre en række aktiviteter i Vollsmose, hvor temaet er demokrati.  

BSHs medfinansiering er sat til 6 t. ugentligt og kan bestå i vejledning af forskere + 
rammesætning ift. den demokratiske vicevært. SDU er ansøger og administrator af 
projektet. 

Et fælles projekt giver BSH mulighed for at søge fonde – fx Kulturministeriets 
”oplysning og debat om EU, som BSH forvente at ansøge på senere tidspunkt.  
 
Der forventes svar fra Velux Fonden d. 17. november 2022. 

 
- SSP-bestyrelsesmøde 

Der ventes på en politisk behandling af den nye organisering. Det er muligt, at der er 
mere viden om dette i slutningen af september 2022.  
 

- Orientering om kriminelle grupperinger i Odense 
Der blev givet en status på den aktuelle situation i Odense.  

 
- Sommeraktiviteter 2022 

Sommeraktiviteter i helhedsplansområderne har været en stor succes i 2022. 
Sommeraktiviteterne er alle afviklet som programsat over de 6 sommeruger fra uge 26-
31 inkl. og der indmeldes om den største tilslutning nogensinde. 
 
Der er planlagt evalueringsmøder med foreninger, der fortsættes med selvstændig 
afrunding for sponsorer og samarbejdspartnere, ligesom der ses på 
sommeraktivitetsstyregruppens sammensætning til det planlagte årshjul med de 
indlagte deadlines. 

 
- Strategisk Forum d. 10. maj. 2022  

Forummet er etablere for bestyrelsesmedlemmer i de boligsociale helhedsplaner.  
Der var primært tre nedslag fra strategisk forum: 
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- Der er klare tegn på, at den boligsociale helhedsplan – hvor kommunale og 
boligsociale medarbejdere samarbejder – tilsammen kan løse komplekse og 
vanskelige problemer hos børn og unge i udsatte positioner.  

- Tingbjergs samarbejde med Steno Diabetes Center, ser ud til at være en af de måder 
at samarbejde på fremadrettet i form af stærke partnerskaber mellem boligsociale 
helhedsplaner og virksomheder.  

- Ny selvbetjeningsløsning på Landsbyggefondens hjemmeside.  
”Almen Potentialeberegninger” er en ny selvbetjeningsløsning som belyser, hvilke 
økonomiske gevinster det kan medføre, hvis en beboer i et valgt boligområde bliver 
sammenlignet med beboere i et eller flere boligområder i Danmark uden de samme 
udfordringer. På nuværende tidspunkt er Potentialeberegner implementeret for de 
198 største almene boligområder i Danmark, som Indenrigs- og Boligministeriet 
løbende monitorerer på.   

 
3. BoligSocialt Hus – opmærksomhedspunkter  

- Beskæftigelsesindsatsen 
Målgruppen for den fremskudte indsats er minimeret og derfor er der ikke længere 
fremskudte sagsbehandlere i boligområderne Rising, Ejerslykke og Korsløkken. I 
stedet er der ekstra fokus på Vollsmose, hvor der stadig er behov for indsatsen for de 
over 30-årige. Således er ressourcerne ikke reduceret, men nærmere flyttet til 
Vollsmose, hvor behovet er størst. 
 
Målgruppen for de unge under 30 er også lille. Der er i alt 11 unge i målgruppen 
udenfor Vollsmose og 11 i alt i Vollsmose. Denne gruppe arbejdes der allerede med i 
BSF med mulighed for at få dem i arbejde. BSF har en aftale med BSH om at give de 
unge der er tilbage ekstra fokus.  Alt i alt er der stadig den samme ressource i forhold 
til fremskudt beskæftigelsesindsats. 
 

- Uddannelse- og livschanceindsatsen 
Samarbejdet mellem BSH og institutionslederne har været udfordret, men det er sket 
væsentlige fremskridt. BSH hjælper fx nu med aula og indskrivning til skole på det 
rette tidspunkt. Parterne kan se, at det giver værdi, hvis man være kan være sammen 
om at støtte barnet. Der er dog stadig et sidste samarbejder der skal på plads, hvilket 
der arbejdes på og BUF har en opgave med fortsat at have fokus på og understøtte 
samarbejdet. 
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- Mindreforbrug i BoligSocialt Hus 
Hovedpunkterne fra notatet til Landsbyggefonden, blev på bestyrelsesmødet 
gennemgået og der var ingen kommentarer til notatet. 

 
Beslutning: 
Notatet vedr. anvendelse af mindreforbruget blev godkendt af bestyrelsen. 
 

4. Evt.  
Intet til eventuelt.  
 


