
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Her et Nyhedsbrev som i høj grad står i Coronavirussens 

tegn. Den påvirker os alle, vores hverdag, privatliv og 

arbejdsliv. 

 

Hverdagen en i FFB 

Hverdagen leves i disse tider i høj grad i boligen. Vi sav-

ner i stigende grad at kunne omgås venner, familie og 

bekendte, som vi holder af. Måske savner vi også livet på 

gaden, turen på cafe eller den hyggelige aften i byen. 

 

I længden er det hårdt at lide afsavn. Det udfordrer os, vi 

bliver måske knap så overbærende og tålmodige som vi 

plejer at være. Lunten kan være kortere når tingene ikke 

fungerer som de bør og gjorde tidligere. Alligevel må vi 

væbne os med tålmodighed og nøjes med små skridt 

henimod mere normale tilstande. 

 

Heldigvis har vi hidtil oplevet, at vores driftspersonale 

og administrative ansatte er blevet mødt med stor forstå-

else for, at vi er i en situation, hvor vi ikke kan levere den 

service som vi ønsker og plejer. Det takker vi for. 

 

Driften i FFB 

Hovedprincippet er at vi fortsat holder vores servicecen-

tre lukket for personlige henvendelser. KAB i Vester 

Voldgade vil også fortsat være lukket. Dette gælder (fore-

løbig) frem til 11. maj. 

  

Dog kan vi, som det øvrige samfund, tage de første skridt 

i en gradvis og kontrolleret tilbagevenden til lidt mere 

normale tilstande. Det handler grundlæggende om, at vi 

øger bemandingen og udvider opgavevaretagelsen, så vi 

kan få varetaget de udendørs opgaver der trænger sig på. 

I mindre omfang genoptages nogle af de boligsociale 

aktiviteter. 

  

Hvordan vi gør det bedst afklares i de enkelte servicecen-

tre samt af vores boligsociale leder Louise Cohn. Natur-

ligvis sker alt under forudsætning af, at vi overholder de 

forholdsregler og anvisninger som er udstukket af myn-

dighederne om f.eks. afstand, hygiejne etc.  

  

Beboerdemokratiet   

Coronavirus giver udfordringer for alle almene boligor-

ganisationer på flere forskellige områder. Regeringen har 

udstedt et forbud mod forsamlinger på flere end 10 per-

soner. Det vil sige, at der for tiden er et formelt forbud 

mod at afholde bl.a. afdelingsmøder og repræsentant-

skabsmøder.   

  

På den baggrund har Boligministeriet udarbejdet en be-

kendtgørelse (vedhæftet) med forskellige ændringer, som 

skal gøre det muligt at få hverdagen til at fungere så 

normalt som muligt og få gennemført nødvendige be-

slutninger uanset forsamlingsforbuddet. Bekendtgørel-

sen trådte i kraft 4. april og gælder foreløbigt indtil 1. juli 

2020.  

  

De vigtigste ændringer er;  

 Repræsentantskabsmøder og generalforsamlin-

ger udskydes. 

 Organisationsbestyrelsesmedlemmer, som er på 

valg, fortsætter deres hverv indtil næste repræ-

sentantskabsmøde eller generalforsamling.  

 Boligorganisationen indsender regnskab, årsbe-

retning, revisionsmateriale mv. til kommunalbe-

styrelsen med forbehold for, at regnskabet ikke 

er godkendt på hhv. repræsentantskabsmødet 

eller generalforsamling. 

 Afdelingsmøder udskydes eller aflyses. 

 Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er på 

valg, fortsætter deres hverv indtil næste afde-

lingsmøde. 

 Boligorganisationen kan uden afdelingsmødets 

godkendelse beslutte et driftsbudget for det 

kommende budgetår, hvis lejestigningen ikke er 

over 2 % (udover stigninger, som afdelingsmø-

det allerede har godkendt). 

 

Ovenstående betyder at planlagte møder i stedet må 

afholdes i løbet af efteråret når forholdene forhåbentligt 

er blevet normaliseret (dog afholdes organisationsbesty-
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relses - og følgegruppemøder i stedet digitalt således, at 

vi sikrer forsat fremdrift på de vigtigste områder) 

 

Vi gør det godt 

Som en lille positiv ting at slutte af med, gengiver jeg her 

en mail som Nynne, vores boligsociale medarbejder, har 

skrevet. Det er en mail som er sendt til KAB-

fællesskabets boligsociale tillidsrepræsentant, der havde 

hørt om vores fine indsats og gerne ville vide mere:   

  

”Jeg vil bare fortælle lidt om, hvad vi har 

gjort i FFB på Frederiksberg, af boligsoci-

ale tiltag. Jeg har en telefonliste, med de 

beboere jeg ved kan have udfordringer i 

denne tid. De får et opkald hver uge, 

nogle af dem får flere. Nogle beboere har 

støttekontaktpersoner eller andre tilknyt-

tet og der har jeg lavet individuelle aftaler 

med dem, hvor vi forsøger at have inten-

siv kontakt med den enkelte beboer. 

 

Vi poster aktiviteter hver dag på facebook, 

hvis nu man ikke ved hvad man skal lave. 

Det er både til voksne og børn. Vi har delt 

os op, så vi er en boligsocial medarbejder 

tilknyttet hvert af de tre servicecentre. 

 

Vi har samlet en udførlig oversigt over 

sociale tilbud og sendt det til ejendomsle-

derne. De ved, at de kan ringe til os, hvis 

de har spørgsmål, tvivl eller noget tredje. 

Men hvis de støder på noget, føler de sig 

bedre klædt på til at håndtere dette, da de 

kan slå op i oversigten. De er heldigvis 

også rigtig gode til at ringe til os. Derud-

over er vi også i tæt kontakt med nogle af 

afdelingsbestyrelserne. 

 

Alle beboere har i deres postkasse fået en 

komprimeret udgave af oversigten med 

de sociale tilbud samt numre på Kresten 

og jeg”. 

 

 

Rigtig flot og dejligt at FFB med engagerede medarbejde-

re rækker ud til vores beboere i denne på alle måder 

usædvanlige tid. 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 
 


