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FA09s beretning 2012 
 

 

Økonomi 

 

Regnskabet for 2012 udviser et overskud på kr. 4.035.571. Beløbet er overført til arbejdskapi-

talen, som herefter udgør kr. 9.454.467, hvilket svarer til kr. 1.465 pr. lejemålsenhed. Det, at 

FA09 i sit 4. regnskabsår allerede har genereret en polstring på næsten 10 mio. kr., må siges 

at være særdeles flot.  

 

 

Mission, vision og identitet 

 

På bestyrelsesmødet i juni måned blev FA09s oprindelige idegrundlag gennemgået sammen 

med ledelsens oplæg til et strategi- og målsætningsprogram. Bestyrelsen fandt oplægget me-

get spændende og besluttede at arbejde videre med dette. 

I oktober måned afholdt FA09s bestyrelse derfor et weekend-seminar med udgangspunkt i 

strategi og målsætningsprogrammet. Overskrifterne for seminaret var: 

 

1) Mission, vision og identitet  

 

2) Strategiske målsætninger og kommunikationsopgaver 

 

3) Værdier – hvad er forskellen på værdier og kultur. 

 

Fa09s mission skulle være enkel og i tråd med lovgivningens formålsparagraf. Mission blev 

derfor kort og godt: 

 

 - FA09 administrerer, rådgiver og servicerer boligorganisationer. 

 

FA09s identitet er at understøtte boligorganisationer (den omvendte paraply), således at 

FA09 får den enkelte boligorganisation til at være så velfungerende og attraktiv som mulig.    

 

Det blev besluttet at opdele FA09s vision i 3 hovedgrupper: Service, Administration og Råd-

givning (SAR).  Vision blev således: 
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Service: Vi yder en fremragende service som sikrer en oplevelse af tryghed. Gennem tæt dia-

log med boligorganisationer og beboere skaber vi grundlag for værdiskabende fællesskaber. 

 

Administration: Med fokus på at levere hvad boligorganisationerne ønsker og med fokus på at 

optimere forretningsgange og it-anvendelse, er vores administrationsbidrag konkurrencedyg-

tigt.  

 

Rådgivning: Vi giver kompetent rådgivning og medvirker til velfungerende bestyrelser og be-

boerdemokrati.  

 

Herefter blev strategiske mål for de tre områder oplistet og ledelsen udarbejdede en indstilling 

til en prioriteret handleplan for 2013- 2015. 

 

  

Energi og Miljø:  

 

Udgifterne til vand, varme og el stiger fra år til år. Effektiv energiledelse og energi- overvåg-

ning har således stor betydning for beboernes samlede boligudgift.  Derfor er FA09 gået 

sammen med 4 andre boligorganisationer i andelsselskabet Energi & Miljø, hvis formål er at 

skabe de optimale rammer for fremtidens energiledelse i en god kvalitet og til konkurrence-

dygtige priser for de tilsluttede boligorganisationer og afdelinger. Andelsselskabet kan bl.a. 

levere det lovpligtige energimærke og driftsjournaler. Derudover tilbyder Energi og Miljø bl.a. 

energisyn, vurdering af projekter indenfor vedvarende energi, kurser i energioptimering for 

ejendomsmestre mv.   

Pt. er PAB, Hjem og HvidovreBo medlemmer.  

 

 

Strukturel ændring i FA09 

 

Fra september 2012 er det besluttet, at de enkelte boligorganisationer beholder deres egne 

byggesagshonorarer for de større renoveringssager (skema – sagerne), mod at bære lønom-

kostningerne for de personer som udfører opgaverne.  
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APV og handleplan 

 

I 2011 blev der udfyldt en arbejdspladsvurdering som gav et forholdsvist negativt indtryk. Le-

delsen afholdt derfor en temadag, hvor de enkelte afdelinger i FA09s administration skulle 

sætte ord på eventuelle problemer omkring arbejdsmiljøet. Med baggrund i temadagen udar-

bejdede ledelsen en handleplan som fik løst de fleste af de væsentligste problemer. Endvide-

re betød afklaringen omkring  GABs udtræden en bedring i arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet har 

da også kvitteret med en grøn smiley.     

 

 

Forvaltningsklassifikation   

 

Som følge af ændring i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal alle boligorganisa-

tioner med virkning fra regnskabsår der påbegyndes pr. 1. august 2012 eller senere, bruge 

forvaltningsklassifikation som grundlag for vedligeholdelsesplanlægningen. Dette har betydet 

en stor og gennemgribende gennemgang af alle DV-planer, ligesom at hele opsætningen i 

vores IT system har skulle gøres klar til denne konvertering.  

Der har også været stor fokus på at oplære alle vores ejendomsmestre og bestyrelser i den 

nye kontoplan, hvilket har betydet en del kurser og temamøder med både ansatte og afde-

lingsbestyrelser.  

FA09 har været på forkant med dette projekt og det har derfor været en smertefri overgang 

uden de store problemstillinger. 

 

 

Lånekonverteringer 

 

I løbet af 2012 oplevede vi et markant rentefald. Dette rentefald gjorde, at vi gennemgik samt-

lige lån for at se om det var muligt at omlægge lånene til en lavere rente. Samlet set er der 

omlagt lån for mere end 100 mio. kr. med store besparelser til følge i form af lavere ydelse og 

i enkelte tilfælde i form af kortere løbetid. Disse besparelser vil fremgå af afdelingernes bud-

getter for 2014.   
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Fælles venteliste 

 

Ideen om en fælles venteliste for FA09s medlemmer (undtaget Øresundskollegiet, idet der 

gælder specielle regler for kollegier) har, med baggrund i et oplæg fra administrationen, været 

drøftet uformelt i bestyrelsen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med oplægget og mente, at en 

fælles venteliste vil være en stor serviceforbedring for både den interne og eksterne venteli-

ste. Administrationen vil derfor i 2013 komme med et detaljeret oplæg på, hvorledes en fælles 

venteliste for FA09 vil kunne administreres. Dette oplæg skal præsenteres for alle boligorga-

nisationerne, idet det er frivilligt om man vil tiltræde en fælles venteliste.  

 

  

Tilfredshedsundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer  

 

Denne undersøgelse blev igangsat ultimo 2011. Da undersøgelsen skulle evalueres, stod det 

imidlertid klart, at der var meget få besvarelser at evaluere på. Således modtog vi kun 27 be-

svarelser, fordelt med 10 fra PABs afdelinger, 6 fra HvidovreBo, 6 fra GAA, 3 fra BAB og 2 

besvarelser fra Hjem. 

 

Vi har derfor foretaget nogle ændringer af undersøgelsen.  Vi har gjort log-in mere brugerven-

lig. Desuden har vi gennemgået spørgsmålene og strammet op på formuleringen af disse 

samt gjort dem mere ensartet i opbygning. Enkelte spørgsmål er slettet og nye spørgsmål om 

økonomiafdelingen er føjet til. Udskrift af spørgsmålene er vedlagt. 

Endelig har vi formuleret en introduktionsskrivelse til undersøgelsen (vedlagt). 

 

Undersøgelsen bliver sendt ud til bestyrelsesmedlemmer primo 2013 og 24 har besvaret 

spørgsmålene. Der vil blive evalueret på undersøgelsen medio 2013. 

 

 

Kursusaktiviteter 

 

Der har i årets løb været afholdt kursus i budgetforståelse, introduktionskursus for nyvalgte og 

kursus om Landsbyggefonden. Endvidere har der været afholdt temadage om bl.a. bestyrel-

sesweb og de nye kontoplaner.  
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SMS –service 

 

For at kunne yde en bedre og hurtigere service overfor beboerne, har FA09 købt et SMS –

system. FA09s medlemmer har derfor nu mulighed for at sende sms til beboerne i en afdeling 

eller et område. Systemet er tænkt anvendt på følgende områder: 

Generelle servicebeskeder: Eksempelvis lukning af vand, manglende antennesignal, aflæs-

ning, varsling om større arbejder (maling af opgange, lukning af vaskeri) samt oprydning af 

kælder- og cykelrum. 

Specifikke servicebeskeder: Eksempelvis varsling om håndværkerbesøg, reminder om syn 

Overordnede informationer: Renoveringssager, helhedsplaner, afdelingsmøder 

  

Systemet er taget i brug af flere afdelinger, men administrationen vil sørge for at alle ejen-

domsmestre bliver bekendt med SMS –service og anvendelsesmulighederne. 

 

 

Styringsdialog 

 

FA09 afholder samen med formændene for organisationsbestyrelserne styringsdialog med 

Københavns, Hvidovre, Gladsaxe, Rødovre, Tårnby og Glostrup kommuner. Alle steder gives 

der udtryk for fuld tilfredshed med boligorganisationens udvikling og det administrative sam-

arbejde. Brøndby kommune har endnu ikke taget initiativ til afholdelse af styringsdialog. 

 

 

PAB 

 

Der er store helhedsplaner i gang eller klar til opstart i flere af PABs afdelinger. Renovering af 

Kagshusene og Hornemanns Vænge er i fuld gang og forventes afsluttet i 2013. Arbejdet 

med helhedsplanerne for Brunevang og Holdkærs Ager er i fuld gang og renoveringen starter 

primo 2013. Afdeling 8 er i lighed med de øvrige afdelinger i Brøndby Strand stødt på proble-

mer med PCB. I samarbejde med de øvrige afdelinger arbejdes der på et fælles projekt til 

fjernelse af PCB’en. LBF har på forhånd tilkendegivet støtte til projektet.   
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BAB 

 

Organisationsbestyrelsen finder det vigtigt at prioritere indsats og ressourcer samt at have ide 

og mål med det arbejde man udfører i organisationsbestyrelsen. Derfor påbegyndte organisa-

tionsbestyrelsen et arbejde med mission, vision og mål for BAB og foreningens 3 afdelinger. 

Organisationsbestyrelsen forholdte sig bl.a. til hvorfor vi har et BAB og hvad er BAB til for, 

hvad er visionen for BAB, hvad har BAB opnået og hvor er BAB henne om 3 – 5 år. 

 

Arbejdet er midlertidigt sat i bero, idet fokus i efteråret 2012 og frem har været på den interne 

fordeling af lønudgifter, idet der er sat spørgsmålstegn ved om ressourcerne fordeles i over-

ensstemmelse med den økonomiske fordeling. 

 

 

Hjem 

 

I Hjems afdeling 1 Jens Warmingsvej, har der i mange år været arbejdet på at få lavet en hel-

hedsplan for afdelingen. Dette blev godkendt med et stort flertal på et ekstraordinært afde-

lingsmøde april 2012 og senere godkendt i Københavns Kommunes borgerrepræsentation i 

december 2012.  

Rådgivere og arkitekter er nu i fuld gang med at lave den endelige projektering, så licitation 

med indhentning af priser sker hen over sommeren 2013. Når disse er endeligt godkendte 

forventes det at man går i gang med selve renoveringen omkring årsskiftet 2013/14. 

 

 

HvidovreBo 

 

For at sikre tv –pakkevalg i alle HvidovreBos afdelinger, har der været nedsat et lille antenne-

udvalg som skulle se på mulighederne for at sikre dette. Udvalget skulle i samarbejde med 

administrationen komme med et oplæg til fælles beslutning. Dette oplæg blev primo 2013 

godkendt af alle afdelinger ned undtagelse af afdeling 5 og afdeling 7. Der er derfor indgået 

kontrakt med YouSee for de øvrige afdelinger.  
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Skimmelsvamp i boligen er et stigende problem i flere afdelinger. Organisationsbestyrelsen 

følger derfor udviklingen tæt. Der er således udarbejdet et skema om omfanget af berørte 

lejemål samt sagens stade. Skemaet opdateres løbende og forelægges på organisationsbe-

styrelsens møder. 

 

 

Øresund 

Der er et projekt i gang med udskiftning af tagbelægning, hvor der etableres solceller.  

 

Baren og pizzeriaet er flyttet ud af kollegiet. Det sker efter flere års retssager, da barforpagte-

ren ikke frivilligt ville flytte, da kollegiet ønskede at opsige hans lejekontrakt. 

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med nogle konkrete forslag på bag-

grund af beboernes ønsker, som Beboerrådet derefter skal tage stilling til. P.t. arbejdes der 

videre med en tredeling af lokalerne: 

 Bar i kælderen 
 Spisested øverst, men afgrænset til køkkenet uden siddepladser 
 En slags “fælles dagligstue” for alle kollegianerne i det store rum mellem de to etager 

samt den øverste del hvor der tidligere har været spisepladser 

Endelig arbejdes der med at få etableret en funktionel og moderne hjemmeside.  

 

 

Fremtiden 

Lige som 2012 bød på store udfordringer vil 2013 også gøre det. 3 store helhedsplaner til 

samlet små 700 mio. kr. igangsættes i 2013.  

Der skal desuden arbejdes med at få implementeret handleplanen for vores strategiske mål 

(SAR).  Endvidere vil al boligstøtte fra 2013 blive udbetalt via Udbetaling Danmark, som hen-

ter sine oplysninger fra Boligportalen. Der forestår således et stort arbejde med at indberette 

og tilrette data til Boligportalen, herunder det støtteberettigede areal. 

SMS service ved boligtilbud vil blive indført i 2013. Det betyder, at boligsøgende har mulighed 

for at få tilsendt tilbud om bolig på sms.  

For at professionalisere medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) er der udarbejdet et nyt 

koncept for disse, således at alle ledere fra 2013 afholder samtalerne efter en fast FA09 ska-

belon. 
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På IT-fronten bliver der arbejdet med mange udviklingsopgaver mv. 

IT sikkerheden skal øges, hvorfor vi indfører et redundant setup, hvilket vil sige at hvis et par 

servere står af, er der stadig server kapacitet som sikrer, at driften kan fortsætte. Samtidig 

sker back-up til ekstern server. Endvidere er der i 2013 udarbejdet en beredskabsplan for IT. 

 

Registrering af klager er blevet systematiseret i forhold til at kunne trække relevante lister, 

fordelt på boligorganisation og på klagetype.  

 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at vi løbende følger op på fungerende forretningsgange 

og tiltag, således at vi hele tiden bliver dygtigere. Således deltager vi aktivt i udvikling af både 

Unik-Web bestyrelser og Unik-Web ansøgere, ligesom videreudvikling af vores skabeloner og 

statistikker, har høj prioritet.  


