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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 

 
FORMANDSSKIFTE 
I 2015 bød desværre på et dødsfald i bestyrelsen. FA09 og PABs mangeårige formand 

Preben Bansemer afgik ved døden den 24. oktober 2015. Æret være hans minde.  

Dette betød at bestyrelsen skulle konstituere sig med ny formand på det ekstraordinære 

bestyrelsesmøde den 15. december 2015. Nikolaj Jørgensen blev valgt som ny formand 

for FA09, mens Else Janhøj, der havde været fungerende formand, gik tilbage til posten 

som næstformand.  

 

 

NYE MEDLEMMER 
FSB Gladsaxe indtrådte med virkning fra den 1. januar 2015 som medlem af FA09. 

 

På bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 godkendte bestyrelsen, at GAA indtrådte som 

medlem af FA09 med virkning fra 1. oktober 2015.  

 

 

NON-PROFIT  
Det blev i 2013 besluttet, at FA09 fra 1. januar 2014 skulle være 100% non-profit. Ud over 

at tilbagebetale for meget opkrævet administrationshonorar, skulle det også betyde, at 

FA09 blev momsfrit. 

 

Der kører en sag i Skatterådet vedrørende momssagen, men der er endnu ikke nogen 

afgørelse. 

 

 

 

 

 

mailto:fa2009@fa2009.dk


 
  
 

2 
 

FA09, Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup 
Åbningstid kl. 10-14, Tlf. 43 42 02 22 / Fax 43 42 02 21, E-mail fa09@fa09.dk  

 

REGNSKAB 2015 
Regnskabet for 2015 udviser et samlet overskud på ca. kr. 5.398.000. Af overskuddet 

tilbagebetales kr. 2.967.000 til andelshaverne i henhold til beslutningen om, at FA09 skal 

være non-profit. Fordeling af overskud: 

 

PAB: 1.436.006 

BAB: 271.793 

Hjem: 157.367 

Hvidovrebo:  325.925 

GAA (3 mdr.): 149.322 

FSB Gladsaxe:  360.873 

Øresund:   265.953 

 

Det resterende overskud på ca. kr. 2.431.000, der hidrører fra andre administrerede sel-

skaber, henlægges til FA09s arbejdskapital, som herefter udgør kr. 17.250.000. 

 

 

INDFRIEDE MÅL 2015 
På strategiseminaret i januar 2016, blev der evalueret på Strategi- og handleplan for 2013 

- 2015. Her blev alle målsætningerne gennemgået og der blev gjort status på, hvilke mål 

der er indfriet, hvilke der skal videreføres og hvilke der ikke længere er aktuelle.  

 

Service 

 Oplevelse af imødekommenhed og nærvær ved telefonisk og personlig henven-

delse. Bestyrelse og beboere skal føle sig velkomne.  

 Synlighed af sammenhængskraft mellem FA09 og den enkelte boligorganisation 

samt boligorganisationerne imellem (en stor familie).  

 Gensidigt kendskab medarbejder og organisationsbestyrelser imellem.   

 Servicekultur hos alle medarbejdere. 
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 Velfungerende kommunikationsveje.  

 God oplevelse gennem sikring af forståelse hos beboere og bestyrelse uanset om 

svaret svarede til det forventede.  

 Skabe en platform til at muliggøre det tværgående samarbejde boligorganisatio-

nerne imellem. 

 

Administration 

 Telefonisk og fysisk tilgængelighed.  

 Drift og indkøbsmæssige stordriftsfordele gennem attraktive fælles leverandørafta-

ler, som er kendte og synlige for alle boligorganisationer.  

 Fokuseret og effektivt arbejdsmiljø og organisering både til at arbejde koncentreret 

og til at sikre god kommunikation og vidensdeling.   

 Kvalitetssikring af dokumenter, opgaver og korrespondance.   

 God sammenhæng mellem processer og systemer.    

 Standardiseringen af kommunikation.   

 Kompetent og optimal anvendelse af eksisterende administrative systemer.    

 Klarhed over ansvar, opgaver og kompetencer.   

 Effektiv projektstyring og procesoverblik/synlighed hos alle involverede.    

 Effektiv, brugervenlig og anvendt selvbetjening – målrettet kundeservice.    

 Værdigivende, anvendt hjemmeside – informativ, ”sælgerne”, brugervenlig.   
 

Rådgivning 

Ansættelser med fokus på de rette kompetencer – både faglige og personlige. 

 Informationsmateriale og formidling af læring i form af viden og kunnen samt moti-

vation til organisationsbestyrelserne – nuanceret rådgivning mht. muligheder samt 

medfølgende positive og negative konsekvenser.  

mailto:fa2009@fa2009.dk


 
  
 

4 
 

FA09, Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup 
Åbningstid kl. 10-14, Tlf. 43 42 02 22 / Fax 43 42 02 21, E-mail fa09@fa09.dk  

 

På forkant med lovgivningen, ny praksis samt at kende, kommunikere og benytte 

muligheder fremadrettet til at skabe værdi for boligorganisationerne  

 

 

EFFEKTIVISERING AF DRIFT 
Der har i 2015 været stor fokus på effektiv drift i de forskellige boligorganisationer.  

Ledelsen har deltaget i Almen Nets konference den 28. september 2015 om effektiv drift i 

almene boligafdelinger for topledelsen, i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter. Konferencen har fokus på organisering, ledelse og forandringsprocesser. 

 

Administrationen har i 2015 understøttet boligorganisationer med at kigge på, hvordan 

man kan effektivisere afdelingernes drift i boligorganisationerne og har i den forbindelse 

gjort brug af Almen-Nets projekt ”En innovativ vej til effektiv drift”. Projektet omhandler i alt 

7 kapitler om vejen til en mere effektiv drift. 

 

Der kan læses mere om projektet via dette link: http://almennet.dk/projekter/almennet-

udviklingsprojekter/en-innovativ-vej-til-effektiv-drift/   

 

 

KURSUSAKTIVITETER 
Det er afholdt dirigentkursus, da mange fra organisationsbestyrelserne påtager sig dette 

hverv på afdelingsmøderne.  

 

Derudover har der været afholdt en del ”gå-hjem-møder” i budgetforståelse og den nye 

bestyrelsesweb. Møderne har været godt besøgt. 

 

 

UDLEJNINGSAFDELINGEN 
Udlejningen er fortsat i gang med optimering af interne processer og nye arbejdsgange, 

så vi sikrer den mest effektive og ensartede håndtering af vores opgaver. 
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Der er implementeret elektroniske lejekontrakter på alle vores familie- og ungdomsboliger 

undtaget Øresundskollegiet, hvor der er udfordringer med tilpasning af IT-systemet, da 

der er særlige underskriftskrav, der hvor der bor flere i samme bolig.  

I 2015 er det ca. 50% af beboerne der gør brug af muligheden for at få fremsendt og un-

derskrive deres lejekontraker elektronisk. Det har betydet en større tilfredshed hos mange 

beboere og en mere effektiv ekspeditionstid – da de elektroniske lejekontrakter bliver un-

derskrevet inden for et par dage.  

Implementering af elektroniske lejekontrakter er første skridt på vejen til at få en komplet 

elektronisk lejesag. Udlejningen har en målsætning om at være så papirløse som muligt. I 

løbet af 2016 vil det blive undersøgt, hvilke originale dokumenter vi fortsat skal have fy-

sisk.  

 

FA09 forventer inden for en overskuelig fremtid at kunne tilbyde vores beboere adgang til 

deres stamdata vedrørende lejeforhold online. Ligeledes arbejdes der på at svarblanketter 

bliver elektroniske. 

 

Der i forbindelse med ovenstående igangsat et oprydnings- /indscanningsprojekt, hvor alle 

boligsager gennemgås og alt relevant materiale bliver indscannet på de enkelte beboere.  

 

Der arbejdes fortsat på optimering af standardbreve, hvor formålet er en revidering af ind-

hold samt beslutning om hvilke breve, der skal sendes elektronisk, værktøjet til ledelses-

rapportering, central rykkerprocedure, scanning af plantegninger, Beboer-Web, ventelister 

til bi-lejemål, så alle venteliste fremover ligger i administrationen.  

 

 

ØKONOMIAFDELINGEN  
I 2015 blev Rasmus Nielsen ansat en ny økonomichef. Lonni Hansen, der hidtil har vare-

taget den stilling, er overgået til en konsulentrolle, hvor hun bl.a. skal medvirke til at over-

drage viden, ind til hun går på pension.  
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Økonomiafdelingen er fortsat i gang med optimering af interne processer og nye arbejds-

gange, så vi sikrer den mest effektive og ensartede håndtering af vores opgaver. Herun-

der at udnytte FA09s IT-systemer bedre end det gøres i dag.  

Økonomiafdelingen har haft stort fokus på, at forbedre og optimere regnskabs- og bud-

getskabeloner, med henblik på ensretning og kvalitetssikring af budgetter og regnskaber.  

 

Der er i denne forbindelse også identificeret et behov for at analysere hvornår de forskelli-

ge arbejdsopgaver udføres, med henblik på at udnytte afdelingens ressourcer bedst mu-

ligt og undgå flaskehalse. 

 

DRIFTSAFDELINGEN (DRIFT & BYGGERI) 
Kurser/kompetenceudvikling: 
Der arbejdes målrettet på at uddanne og kompetenceudvikle ejendomsfunktionærerne, så 

de er klædt ordentligt på til at kunne varetage nye opgaver. Ejendomsfunktionærerne i 

boligorganisationerne skal i den forbindelse gennemgå et forløb, hvor det nærmere skal 

afklares hvor det er hensigtsmæssigt at foretage et uddannelsesmæssigt løft. Denne 

øvelse forventes at blive igangsat efteråret 2016. 

 

I-Syn: 
På bestyrelsesmødet den 26. juni 2015 blev bestyrelsen orienteret om at der i budgettet 

var indarbejdet afskrivning på et nyt system til brug for syn af boliger, markvandring og 

sundheds- og skimmelsager. I alle de organisationer (PAB, BAB, HJEM, FSB Gladsaxe 

og HvidovreBo), der har besluttet at få overflyttet data fra det gamle til det nye system, har 

ejendomsmestre og -assistenter været på kursus i brugen af dette. Alle ansatte i de orga-

nisationer der fuld gang med brugen af I-Syn. Dog vil FSB Gladsaxe først tage systemet i 

brug medio 2016, da der ikke var eksisterende data.  

 

Fordelene ved brugen af I-Syn er ifølge ejendomsmestrene bl.a., at den medfølgende 

IPad er væsentligt nemmere at håndtere end den bærbare tablet, der i dag benyttes til E-

flyt. Dertil kommer, at når ud- og indflytningssyn er udført, lægger rapporterne sig på leje-

målene i UNIK, rekvisitioner er sendt og beboeren har fået fremsendt prisoplysninger på 
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mail. Dette betyder at beboerne og bestyrelser fremadrettet vil have adgang til at se rap-

porterne i bestyrelsesweb. 

Derudover indeholder I-Syn også et program, hvor fotoregistrering af mislighold meget 

nemt kan uploades på flyttesagen.  

 

Der er i forbindelse med opstartsfasen blevet udsendt et spørgeskema for at sikre, at alle 

er kommet godt fra land i brugen af I-Syn, samt områder der skal have en ekstra op-

mærksomhed. 

 

Følgende blev der spurgt om og svaret i et samlet resultat blandt brugerne i PAB, BAB, 

HJEM, HVIDOVREBO, Lægeforeningens Boliger.  

 

1. Hvor mange syn har du udført siden indførelsen af I-Syn? I alt: 222 syn. 
2. Har du fået support fra superbrugerne i FA09? Hvis JA, hvordan oplevede du kvali-

teten af supporten: Svar: Tilfredsstillende til meget god 
3. Har du fået support fra Logicmedia? Hvis JA, hvordan oplevede du kvaliteten af 

supporten? Svar: Tilfredsstillende til meget god 

4. Hvordan er din totaloplevelse med I-Syn (ud-/indflytning, fejl og mangelliste)? 

 Svar: Tilfredsstillende til meget god 
5. Oplever du at I-Syn er nemmere at arbejde med end E-flyt? 

Svar: JA 
 

Sundhedstjek: 
Grundet IT tekniske udfordringer fra vores leverandør, Logicmedia, er systemet med 

sundhedstjek først nu ved at være klar til brug nu. Frem mod sommeren 2016 planlæg-

gerplanlægger driften og afdelingsbestyrelserne, hvordan sundhedstjek gribes an i den 

enkelte afdeling. Sundhedstjekket kommer til at foregår via samme iPad som I-Synet og 

oplysningerne bliver også gemt i UNIK, så evt. generelle problemer med fx indeklima mv. 

kan opdages i tide, og derved minimere gener for den enkelte beboer samt reparations-

udgifterne i den enkelte afdeling.  
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I-Bygning: 
Et af de nyere tiltag er I-Bygning, der skal give markvandringerne et løft og dermed kvalifi-

cere DV-planerne. Ejendomsmestrene skal bruge systemet til løbende at registrere byg-

ningsmæssige tiltag der kan afvente til markvandringen (akutte sager skal naturligvis sta-

digvæk udføres omgående). Ud over den løbende registrering vil det praktiske arbejde i 

forbindelse med markvandringen blive meget nemmere, og igen har dette I-produkt direk-

te kontakt med UNIK og de oplysninger der i forvejen er langt ind i den pågældende afde-

lings langtidsplan. 

 

 

STRATEGI- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016 - 2020 
På bestyrelsesmødet den 25. juni 2015, blev det konkluderet at alle de væsentlige mål i 

Strategi- og handleplan for 2013 - 2015 ville være indfriet inden udgangen af 2015. Det 

blev aftalt, at der skulle afholdes et strategiseminar den 31. oktober 2015, hvor et nyt Stra-

tegi- og målsætningsprogram for 2016 - 2020 skulle udarbejdes. Dette arbejde måtte ud-

sættes da FA09s bestyrelsesformand afgik ved døden kort forinden.  

 

På bestyrelsesmødet den 15. december 2015 blev det besluttet at, der skal ansættes en 

strategisk konsulent, der skal understøtte direktionen med at implementere FA09s kom-

mende Strategi- og målsætningsprogram for 2016 - 2020. Forretningskonsulenten skal 

bidrage til strategisk analyse, implementering og udvikling af målsætninger og handlepla-

ner.     

 

Seminaret blev afholdt den 23. januar 2016. På seminaret blev det besluttet at FA09s 

overordnede mission og identitet stadig er det bærende eksistensgrundlag. Det blev sam-

tidig besluttet, at FA09s vision skal udspringe direkte af identiteten og at administrationen 

jf. dialogen på seminaret har til opgave, at omskrive den tidligere vision til overordnede 

målsætninger i et nyt Strategi- og målsætningsprogram for 2016 - 2020.   
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FREMTIDEN 
Administrationen vil i 2016 arbejde med analyse, udvikling og implementering af Strategi- 

og målsætningsprogram 2016 – 2020, hvor der bl.a. skal tages højde for de skærpede 

krav til forvaltningsrevision. Dette indebærer, at der skal udarbejdes handleplaner med 

flere målbare mål og at der skal udarbejdes nye værktøjer til en forbedret ledelsesrappor-

tering.  

 

Administrationen forventer at analyse og udvikling af strategigrundlaget er færdigudarbej-

det inden udgangen af juni 2016, hvor det forelægges bestyrelsen til godkendelse og at 

de tilhørende handleplaner der skal bidrage til implementeringen bliver forelagt til godken-

delse på det ekstraordinære bestyrelsesmøde ultimo 2016.  
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