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Rådhus, mødelokale 101.
1. Renovation - kildesortering. Status og planer. Vi forsøger at få en
medarbejder fra Kerteminde Forsyning til at komme og informere/deltage i punktet.
Klaus havde den 3/3-2020 et konstruktivt møde med Kerteminde
Forsyning om kildesortering, og det forventes at komme i mål
med opgaven.

2. Kommunal anvisning. Fungerer samarbejdet tilfredsstillende.
Fungerer fint, dog mener KK ikke, at der tilbydes ret mange boliger. FAB tilbyder at komme til et møde, hvor der kan aftales
mere målrettet anvisning.
FAB ønsker tættere kontakt til kommunen i forhold til lejere, der
kan have forskellige udfordringer. KK følger op og laver en opdateret liste over kontaktpersoner, som sendes til FAB.

3. Gennemgang af styringsrapporter. Herunder status på effektivisering
af den almene boligsektor.
KK havde ingen særlige bemærkninger/kommentarer til styringsrapporterne og effektivisering.
Drøftet seniorbofællesskab på Sortekilde. Kommunen har i maj
2019 godkendt ansøgning om fleksibel udlejning. Der afventes
ventelistekriterier til godkendelse.
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4. FABs samarbejde med Kerteminde Forsyning.
FAB orienterede om sag vedrørende forsyningsledninger i
Skovparken, Munkebo. Usikkerhed omkring dimensionering af
ledningerne, da de ikke kan tage de øgede vandmængder. Der
er samarbejde i gang med Kerteminde Forsyning om at løse udfordringen.

5. Eventuelt.
a. Afd. 5 Højvangen har problemer med mange rotter. FAB
arbejder på at løse problemet. Er der behov for hjælp
kontakter FAB kommunen.
b. Drøftet byggeri på kommunens grund - Hyrdevej 7 ved
Sortekilde.
c. Drøftet nyt alment byggeri i Kerteminde Kommune. FAB
er interesseret.
d. Der aftales nyt møde i 1. kvt. 2021.
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