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 Glostrup, den 19. december 2012 
 LLR/LK 

Referat Den 18. december 2012 
  

 FA09 
Mødeart: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødested:  
Afdeling:  Stationsparken 24.2.th. 
 kl. 17.45 2600 Glostrup 
 

 
Deltagere: 
 Preben Bansemer formand PAB og FA09 
 Tor Darre næstformand PAB 
 Georg Jensen formand Hvidovrebo og bestyrelsesmedlem i FA09 
 Christel Halberg bestyrelsesmedlem i Hvidovrebo 
 Annette Reckendorph formand BAB og bestyrelsesmedlem i FA09 
 Kurt Peter Jørgensen næstformand i BAB 
 Else Janhøj formand Hjem og bestyrelsesmedlem FA09 
 Jette Philipsen næstformand i Hjem 
 Nikolai Gad formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09 
Afbud Casper Drews bestyrelsesmedlem Øresundskollegiet 
 Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør  
 Teit Svanholm økonomidirektør 
 Kasper Nørballe forvaltningsdirektør 
    

 
Dagsorden:    

1. Valg af dirigent 

2. Konsekvenser og handlinger i forbindelse med de retningslinjer, som blev vedtaget på 

FA09s strategiseminar. 

3.  SMS Servicering. 

4.  Reviderede budgetter for FA09 samt PAB, BAB, HJEM og Hvidovrebo. 

5.  Fælles venteliste for Hvidovrebo, Hjem, BAB og PAB. 

 

 
1.     Valg af dirigent 

 Georg Jensen blev valgt som dirigent. 

 Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet. 
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2. Konsekvenser og handlinger i forbindelse med de retningslinjer, som blev vedta-

get på FA09s strategiseminar 

Strategi- og målsætningsoplægget blev gennemgået. Det blev oplyst, at bestyrelsesse-

minaret primært havde fået fastslået FA09s identitet. Beskrevet som symbolet med den 

omvendte paraply, hvor FA09s eksistensberettigelse er, at understøtte boligorganisatio-

nerne. 

 

 Derudover havde bestyrelsen på seminaret lagt stor vægt på service og kommunikation, 

både internt og eksternt. Det samlede oplæg indeholder på den baggrund et oplæg til en 

handlingsplan, som FA09 skal arbejde videre med de næste år. 

 

Repræsentantskabet fandt, at oplægget var godt og kunne godkende dette. 

  

 Ledelsen vil opsætte målepunkter for de enkelte opgaver/faser. Else Janhøj foreslog, at 

konsulentfirmaet blev inddraget i nødvendigt omfang, både i forhold til FA09 og til besty-

relsen, hvilket blev godkendt.  

 

 

3.    SMS Servicering 

 FA09s bestyrelse har godkendt, at der indkøbes og tegnes abonnement på SMS-

service. 

 

SMS-service skal være et værktøj til at forbedre informationsniveauet til beboerne. 

 

 Der vil blive udarbejdet en forretningsgang for at sikre, at systemet bliver brugt hen-

sigtsmæssigt, idet det bemærkes, at opslag, informationsbreve m.v. fortsat skal bruges. 

Brugen af servicen vil ændre sig efterhånden, men administrationen skal hele tiden have 

for øje, at det ikke bliver til "spam". 

 

 Det er aftalt, at der etableres et forsøgsprojekt i en af PABs afdelinger, hvor man skal til 

at gennemføre en større byggesag. 

 

 Repræsentantskabet var enig i bestyrelsens beslutning og ser frem til afrapportering af 

hvordan SMS-servicen fungerer. 
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4.    Reviderede budgetter for FA09 samt PAB, BAB, HJEM og Hvidovrebo  

 FA09s bestyrelse har besluttet at ændre budget for 2013, således at en del lønninger 

bliver udgiftsført i organisationerne. Det betyder en ompostering, men selve bidraget til 

FA09 ændres ikke. 

 

 Samtidig har bestyrelsen besluttet, at "skema"-sager, det være sig nybyggeri eller reno-

veringssager, gennemføres i den enkelte boligorganisations regi. Byggesagshonoraret 

tilfalder derfor også den enkelte boligorganisation. Det bemærkedes, at byggesagshono-

rar ikke vil være en momspligtig ydelse. 

 

 Repræsentantskabet tog oplægget til efterretning. 

 

 

5.     Fælles venteliste for Hvidovrebo, Hjem, BAB og PAB  

Notatet om den fælles venteliste for FA09 blev gennemgået. Repræsentantskabet var af 

den opfattelse, at gennemførelsen af en fælles venteliste var en stor forbedring, både for 

egne beboere og for alle på ventelisten. 

 

Gennemførelsen af projektet kræver at notatet godkendes i de respektive organisations-

bestyrelser. Der var enighed om, at alle organisationsbestyrelser behandler dette på de 

næstkommende møder. 

 

 Øresundskollegiets beboere har i dag mulighed for at komme på PABs og HJEMs inter-

ne venteliste efter en 2-årig boperiode (efter egen afdeling og eget selskab). De øvrige 

boligorganisationer vil drøfte en tilsvarende mulighed i deres organisation. 

 

 

 

 Lone Lund-Rasmussen 


