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 Glostrup, den 2. juli 2014 
  

Referat  Den 24. juni 2014 

  

 FA09 
Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested:  
  Stationsparken 24.2.th. 
 kl. 17.30 2600 Glostrup 
 

 
Deltagere: 
 Preben Bansemer formand PAB og FA09 
 Nikolaj Jørgensen næstformand PAB 
 Else Janhøj formand Hjem og næstformand FA09 
 Jette Philipsen næstformand Hjem Afbud 
 Georg Jensen formand Hvidovrebo og bestyrelsesmedlem FA09 Afbud 
 Christel Halberg bestyrelsesmedlem Hvidovrebo 
 Alexander Johansen formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09          
 Allan Rasmussen næstformand BAB Afbud 
 Nikolai Gad formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09  
 Diana Solmunde bestyrelsesmedlem Øresundskollegiet Afbud 
 
 Peter á Rogvi-Hansen suppleant for Diana Solmunde 
 Kurt Peter Jørgensen suppleant for Allan Rasmussen Fraværende 
 
 Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør  
 Kasper Nørballe direktør 
 Lonni Hansen regnskabschef 
 Mette Hoffmann udlejningschef 
 Lars Nørgaard områdechef 
    

 
Dagsorden:    

1.   Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest 

forløbne år. 

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2013 med tilhørende revisionsberetning samt god-

kendelse af budget 2015 

4. Ændring af vedtægter 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor 
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8. Orientering fra FA09: 

a) Status på strategi og handleplan 

b) Orientering udlejning 

c) Orientering økonomi 

d) Orientering drift 

9. Orientering fra PAB 

10. Orientering fra HvidovreBo 

11. Orientering fra Hjem 

12. Orientering fra BAB 

13. Orientering fra Øresundskollegiet 

14. Eventuelt 

 

 

 
 
Preben Bansemer bød velkommen og oplyste, at bestyrelsesmødet havde konstitueret sig med Else 

Janhøj som næstformand. 

 

1.   Valg af dirigent 

 Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og han konstaterede, at repræsentantskabsmø-

det var lovligt indvarslet. 

 Kasper Nørballe konstaterede, at med 7 fremmødte ud af 10 mulige, var 2/3 af repræ-

sentantskabet fremmødt og vedtægtsændringerne ville kunne godkendes på mødet. 

 

 

2.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det  

 senest forløbne år. 

 Beretningen blev gennemgået og der var ingen bemærkninger. 

 

 

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2013 med tilhørende revisionsberetning samt  

 godkendelse af budget 2015. 

 Lonni Hansen gennemgik regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat. Der var ingen 

bemærkninger. 
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 Ved gennemgang af budgettet blev det besluttet, at ændre det budgetterede ”overskud” 

til ”uforudsete udgifter”. 

 

 Ligeledes får FA09 ikke byggesagshonorar, men alene et gebyr for byggeadministration, 

hvilket ligeledes ændres i budgettet for 2015. 

 

 

4.  Ændring af vedtægter. 

 Kasper Nørballe gennemgik ændringerne i vedtægterne og redegjorde for konsekvens-

ændringer af, at FA09 nu er en 100% non-profit administrationsorganisation, samt et 

fremtidigt krav om, at ændringer i administrationshonorar, ud over prisindekset, skal 

godkendes af et kvalificeret flertal. 

 

 I de nye vedtægter er det foreslået, at det er bestyrelsen og ikke repræsentantskabet, 

der skal godkende budgettet. Dette gav anledning til en længere drøftelse, idet bemyn-

digelsen til bestyrelsen kunne betyde, at bestyrelsen kunne godkende forhøjelse af be-

styrelseshonoraret til sig selv. 

 

 Lone Lund-Rasmussen redegjorde for, at ved FA09’s stiftelse var det besluttet, at besty-

relsen ikke skulle være lønnet i FA09, men alene fik et eventuelt honorar i de respektive 

organisationsbestyrelser. 

 

 Den daværende bestyrelses ønske om alligevel at ønske et mindre honorar i FA09, skul-

le og blev godkendt af de respektive organisationsbestyrelser. 

 

 Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringerne. 

 

 Efterfølgende kan det oplyses, at FA09’s bestyrelse har godkendt den vedhæftede for-

retningsorden, hvor det under punkt 3 er anført, at ændringer i bestyrelseshonoraret skal 

godkendes af de respektive organisationer i FA09 samt af repræsentantskabet. 

 

 

5.  Behandling af indkomne forslag 

  Der var ingen forslag. 
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6.  Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer 

  Organisationerne har valgt følgende medlemmer til FA09: 

 

  PAB  Preben Bansemer Bestyrelsesmedlem 

    Nikolaj Jørgensen Repræsentantskab 

    Kai Dinesen Suppleant 

 

  BAB  Alexander Johansen Bestyrelsesmedlem 

    Allan Rasmussen Repræsentantskab 

    Kurt Peter Jørgensen Suppleant 

 

  HVIDOVREBO Georg Jensen Bestyrelsesmedlem 

    Christel Halberg Repræsentantskab 

    Vakant Suppleant 

 

  HJEM Else Janhøj Bestyrelsesmedlem 

    Jette Philipsen Repræsentantskab 

    Vakant Suppleant 

 

  Øresundskollegiet Nikolai Gad Bestyrelsesmedlem 

    Diana Solmunde Repræsentantskab 

    Peter á Rogvi-Hansen Suppleant 

 

 

7.  Valg af revisor 

 Revisionsinstituttet blev genvalgt. 

 

 

8a. Status på strategi og handleplan 

 Kasper Nørballe fortalte, at administrationen er godt i gang med at opfylde de målsæt-

ninger, der blev vedtaget i forbindelse med strategi og målsætningsprogrammet for 

2012-2015, hvilket også fremgår af beretningen for 2013. Kasper Nørballe gennemgik 

de punkter fra målsætningsprogrammet, der vil være fokus på frem mod 2015: 
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 Service: 

 Telefonbetjening bliver mere direkte, da navne på medarbejderne vil fremgå af hjemme-

siden. Værdiarbejdet skal være med til at gøre vores servicekultur endnu bedre end den 

er i dag. Processer i alle afdelinger skal kigges igennem for at se om der kan være noget 

der kan lette arbejdsgange. 

 

 Administration: 

 Der bliver lavet ny hjemmeside til FA09 og de administrerede boligorganisationer. 

Hjemmesiden vil kunne hente data fra UNIK og bestyrelsesweb og ansøgerweb integre-

res i hjemmesiden. Der skal arbejdes med selvbetjeningsløsninger, ESDH og Projektsty-

ringssystem. Der bliver lavet ny rammeaftale for rådgivere og vi skal kigge nærmere på 

almen indkøb og andre fælles indkøbsaftaler. I forbindelse med at kravene til forvalt-

ningsrevision bliver skærpet, skal der arbejdes med at gøre vores målsætninger målba-

re. 

 

 Rådgivning: 

 Vores stillings- og funktionsbeskrivelser skal udvides med kompetenceprofiler, så vi kan 

vurdere, hvor der skal sættes ind med uddannelse m.m. Vi skal fortsætte det gode ar-

bejde med at videndele i organisationen. 

 

8b. Orientering udlejning 

  Mette Hoffmann orienterede om, at der ikke er nogen tomgangslejemål i vores alminde-

lige boliger, hvis man ser bort fra vores genhusningsboliger. Derudover har vi 5 er-

hvervslejemål, som er opsagt og vi er i forhandling med nye lejere. 

  I forbindelse med udlejningen af Carl Jacobsens Vej, afprøvede vi et nyt koncept i for-

bindelse med indflytning, hvor vi bød de nye lejere velkommen med en flaske champag-

ne, blomster og et velkomstkort. Vi har udelukkende modtaget positive tilbagemeldinger 

på dette og flere andre afdelinger overvejer at implementere dette. 

  I udlejningsafdelingen er vi i færd med en større omstrukturering, som både omfatter en 

fysisk omrokering af afdelingens (inkl. receptionens) møbler samt opgaver. I denne for-

bindelse er det planen, at vi skaber et "call-center", som skal varetage betjening af tele-

foniske og personlige henvendelser i vores åbningstid. Dette giver arbejdsro til de admi-

nistratorer, der (ifølge en turnusordning) skal beskæftige sig med almindelig sagsbe-

handling og dermed ikke have direkte kontakt med beboere og ansøgere. 
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  Derudover har vi pt. en praktikant, Tina, ansat - foreløbig frem til d. 31. juli, men såfremt 

vi får tilladelse fra det jobcenter, hun er tilknyttet, vil vi gerne fastansætte hende 14 timer 

ugentligt. Dette er en del af vores opfyldelse af vores forpligtelser til at udvise socialt an-

svar. 

  Vi udsender spørgeskemaer per mail til vores beboerne umiddelbart efter indflytning. 

Spørgsmålene omfatter både processen før og efter indflytning. Besvarelserne vi bl.a. 

bruge i forhold til optimering af vores interne processer. Resultat af disse spørgeskema-

er vil blive præsenteret på mødet i december. 

  Vi har afholdt kurser i vores 'Web-bestyrelse' og har en opfattelse af, at løsningen er 

allerede taget i brug i flere afdelinger. 

  Vi arbejder løbende med optimering af processer med baggrund i LEAN, herunder ind- 

og fraflytninger, rykkerprocedurer m.v. 

  Derudover har vi i forbindelse med implementering af det nye huslejeregister indgået 

aftale med Udbetaling Danmark om, at vi fremover modtager boligsikring her i huset. Det 

betyder, at boligsikringen trækkes fra den pågældende beboers leje. Dette er allerede 

trådt i kraft for PAB og BAB, de andre selskaber kommer på løbende hen over efteråret. 

Vi arbejder pt med implementering af elektroniske lejekontrakter, således at vores bebo-

ere kan underskrive lejekontrakter m.v. via deres Nem Id. Derudover skal vi arbejde vi-

dere med en Web-løsning til vores beboere samt implementering af ESDH (sags- og re-

gistreringssystem), som vil gøre det lettere for os at sagsbehandle og muligt for vores 

beboere at betjene sig selv i langt højere grad end nu. 

 

8c. Orientering økonomi 

 Økonomiafdelingens opgaver er meget sæsonbetonet, og vi har lige været gennem års-

regnskabsperioden og er nu i gang med budgetterne. I år har vi indledt et meget tættere 

samarbejde med driftsafdelingen omkring budgetudarbejdelsen. 

Af udviklingsopgaver har vi gennemført indførelse af elektronisk fakturering, hvilket be-

tyder, at mængden af arkivering er faldet betragteligt i økonomiafdelingen. Vores mål er, 

at blive helt papirløse inden for en overskuelig fremtid. 

Vi vil fortsat udvikle det excel-værktøj vi bruger til regnskaber og budgetter, ligesom vi 

meget gerne vil udforme et nyt budget layout, idet vi ønsker at forenkle og tydeliggøre 

materialet mest muligt for vores beboere. 

På personalesiden kan det oplyses, at Jeanette Just er på barsel det næste års tid, og at 

de afdelinger hun servicerede er fordelt på afdelingens øvrige medarbejdere. 
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8d. Orientering drift 

 Personale: 

 Driftschef: 

 Efter driftschef Lisbeth Dam Larsens fratrædelse, har vi nu ansat Morten Ovman, der har 

en solid driftsmæssig baggrund, senest som driftskoordinator i Bo-vest, hvor han har 

været i 7 år. Morten Ovman starter den 7. juli 2014 og får HvidovreBo og HJEM samt 

PAB 5 som portefølje. 

 

 Driftssekretær: 

 I forbindelse med at Susanne Andresen er stoppet, er det besluttet at omstrukturere 

FA09s sekretærfunktioner. 

 Lisbeth Kristensens stillingsbetegnelse bliver direktionssekretær og arbejdsopgaverne vil 

fremover primært være hjælp til organisationsbestyrelserne samt direktionen.  

 Der er ansat en driftssekretær, Christina Viuf, der skal sikre en koordinering af opgaver 

mellem administrationen og beboerdemokratiet, markvandring, budget- og regnskabsaf-

delingsmøde.  

 

 Projekter: 

 Fælles Kursusportal: 

 Vi har stort fokus på en optimering af vores kursusadministration, og har derfor, sammen 

med andre boligorganisationer indgået en aftale med erhvervsskolen CPH West, der ef-

ter vores ønske målretter kurser for beboerdemokrater, beboere, administrationen, og 

vores folk i afdelingerne. Vi fortsætter naturligvis stadig med vore egne interne kurser, 

der er endnu mere målrettet til den enkelte afdeling/organisations behov og ønsker. Til-

meldingen til diverse kurser vil foregå via en designet hjemmeside kun til vores brug. 

 Vi har allerede nu bedt CPH West om at afholde et dirigentkursus for organisationsbe 

styrelsesmedlemmer. Dette kursus forventes afholdt ultimo august. 

 

 

9.  Orientering fra PAB 

 Preben Bansemer orienterede om, at der fortsat er mange helhedsplaner i PAB. Derud-

over er der ibrugtaget 60 boliger i Valby. PAB har ansat en ejendomsserviceteknikker 

elev, der skal uddannes i forskellige afdelinger i PAB. 
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10. Orientering fra HvidovreBo 

 Christel Halberg orienterede om, at HvidovreBo havde brugt året på at få lokalaftale 

samt vagtordning på plads. 

 

 

11. Orientering fra HJEM 

 Else Janhøj orienterede om, at JW-helhedsplanen fyldte meget i organisationen. Man 

var meget glad for, at PAB havde hjulpet med genhusning i nogle afdelinger på Amager. 

 

 

12. Orientering fra BAB 

 BAB arbejder på en helhedsplan. 

 Driftsmæssigt er de tre afdelinger blevet skilt, således at afdeling 3 har fået eget drifts-

kontor. 

 

 

13. Orientering fra Øresundskollegiet 

 På kollegiet har det været ombygning af café og bar der har haft fokus. Arealerne for-

ventes at kunne tages i brug i efteråret 2014. Det havde været en langsom proces, fordi 

man skulle igennem så mange myndighedsgodkendelser. Der er rigtig mange sociale 

udvalg på kollegiet, fordi der er en mængde fællesfaciliteter. 

 

 

14. Eventuelt 

  Der var intet til eventuelt. 

 

 

  Referent: 

 Lone Lund-Rasmussen 

 


