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Dagsorden 
 
 Godkendelse af dagsordenen. 
 Valg af dirigent og referent.  

 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender dagsordenen og vælger dirigent og referent. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
 
Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent og Mia Jarbøl Faurholdt blev valgt som 
referent.  
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. marts 2021 

Referatet er vedlagt som (bilag 1). 
 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender referatet. 
 
 Beslutning: 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
 
 
2. Meddelelser 

 
2.1 Revisionsprotokollat 

På bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 godkendte bestyrelsen udkast til revisi-
onsprotokollat for regnskab 2020. 
 

 På ovenstående bestyrelsesmøde blev der spurgt ind til punkt 5.3. om forvalt-
ningsrevision, herunder særligt analyse af lønniveau, og et ønske om at få til-
sendt kopi af den analyse af lønniveauet, som der henvises til i revisionsprotokol-
latet.  

 
 Nedenstående er svar fra revisor, som er sendt til administrationen i mail af 25. 

marts 2021.  
 
 ”Som anført i protokollen indgår en analyse af lønniveau som et af flere elemen-

ter i vores forvaltningsrevision af administrationsorganisationer og boligorganisa-
tioner, og derfor også hos FA09. 
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Den juridisk-kritiske del af god offentlig revisionsskik (efter SOR 6 standarden) 
udføres i turnusrevision over en 4-årig periode. Herudover er lønnen et væsent-
ligt, tilbagevendende element, når vi skal se på forvaltningsrevisionens ”ben” ved-
rørende vurdering af sparsommelighed og effektivitet hos jer (SOR 7). 
Som et af emnerne havde vi senest emnet ”Løn- og ansættelsesmæssige dispo-
sitioner” på som SOR 6 planlægningspunkt i 2018. 
 
Herudover foretager vi – ligeledes i turnusordning – en dybere, systemrevisions-
mæssig gennemgang af lønområdet som et af de væsentlige driftsområder hos 
jer. Denne systemrevisionsmæssige gennemgang er også senest foretaget i 
2018, så der var bedst muligt sammenfald med SOR 6 revisionen. 
 
Et af elementerne i vores analyse af lønniveau er de af FA09 udarbejdede nøgle-
tal (eks.: omsætning pr. medarbejder, administrationsbidragets størrelse som in-
direkte udtryk for lønniveau). 
 
Herudover udfører vi som SOR 6 handling følgende: (uddrag af vores revisionsin-
struks på området) 
 

• Overholdelse af overenskomster 
• Brugen af tillæg minimeres    
• Generelle produktivitetsmålinger og sammenligninger med andre boligor-

ganisationer,  
• Insourcing af serviceopgaver m.v. 

 
Vores konklusion ifølge do. var følgende: 
 

• Vi har i 2018 foretaget systemrevision af lønområdet for FA09 og de deri 
administrerede boligorganisationer, da forretningsgange, afstemninger, 
lønsystem mv. er ens for alle administrerede enheder under FA09. Vi har 
påset, at de udbetalte lønninger stemmer overens med de løn- og ansæt-
telsesvilkår der er for de udvalgte personer både til ansættelseskontrak-
ter, tillæg, overenskomster eller andre aftaler. 

• Vi har ikke haft nogen bemærkninger til denne revision. 
 
Som det fremgår, består vores lønanalyse af mange delementer, og der forelig-
ger ikke en egentlig, samlet analyse. 
 
Håber det uddyber vores revisionsprotokolbemærkning på lønområdet.” 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog informationen til efterretning. Der blev spurgt til hvad SOR står 
for, og det står for standarderne om offentlig revision. Jens Corfitzen spurgte om 
en analyse af lønniveauet i FA09 evt. inddelt i niveauer af 100.000 vil være muligt 
at få forelagt bestyrelsen. Forretningsudvalget drøfter dette på næste møde.  
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2.2 Personalenyt 

2.2.1 Ansættelser og fratrædelser  

Det er ansat en ny driftschef i Ejendomsdrift der er startet 17. maj 2021.  
Rekrutteringen af en ny økonomielev er stadig i proces.   

 
2.2.2 Nyt fra Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøudvalget (AMU)  

Der er afholdt møder både i AMU/AMO og SU. Der har været et tæt samarbejde 
med AMU vedr. den praktiske håndtering af Covid-19 situationen og en god vi-
dendeling organisationerne på tværs. Derudover har der været status på arbejdet 
med APV (den lovpligtige arbejdspladsvurdering). Yderligere har der været en 
dialog og orientering om væsentlige andre forhold som nye overenskomster mv. 
Samarbejdet i begge udvalg er præget af en konstruktiv og god dialog. 

2.2.3 COVID-19  

De officielle udmeldinger vedr. ændringer og nye retningslinjer der omhandler be-
boerdemokratiet er løbende kommunikeret til organisations- og afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer. Senest er der kommet udmeldinger om, at møder i beboerdemo-
kratiet kan genoptages med de nødvendige forholdsregler mv. Samtidig er der pr. 
6. maj 2021 igen åbnet for fysisk henvendelse på ejendomskontoret, de steder 
hvor det er muligt. I FA09 er arbejdet med en god genåbningsplan igangsat med 
en dialog med alle medarbejdere. En god genåbningsplan vil blive et emne på 
den planlagte fælles-dag i administrationen d. 18. juni 2021. 

 

2.3 Tilbud på administration af Ishøj Boligselskab 

 FA09 blev valgt som en af fire administrationer, der skulle komme med et tilbud 
og efterfølgende præsentation. FA09 var med i opløbet til det sidste og var blandt 
de to administrationer, der skulle vælges imellem på det afgørende organisati-
onsbestyrelsesmøde i Ishøj Boligselskab. Desværre faldt den endelige afgørelse 
på en større administration, da Ishøj Boligselskab står i en sårbar økonomisk si-
tuation. 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen i punkt 2.1 – 2.3 til efterretning. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen i punkt 2.1 – 2.3 til efterretning.  
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3. Orientering fra udvalg 

3.1 Forretningsudvalget 
 

 Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 20. maj 2021. På mødet blev 
dagsordenen forberedt og nedenstående emner vendt.  

 

3.2 Strategiseminar 

På bestyrelsesmødet den 9. december 2021 blev det besluttet at afholde semina-
ret lørdag 27. februar 2021. 
 
På grund af corona-restriktionerne, blev det desværre aflyst.  
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen i punkt 3.1 og 3.2 til efterretning og at 

der findes en dato for afholdelse af strategiseminar.  
 
 Beslutning: 

Nikolaj Jørgensen orienterede kort om, at forretningsudvalget, på baggrund af 
henvendelse fra Jyllands Posten, havde drøftet offentliggørelse af direktørens 
løn. Forretningsudvalget besluttede sammen med direktøren at offentliggøre løn-
nen til avisen og at det fremover skal fremgå af regnskabet. Nikolaj Jørgensen 
orienterede om, at der også var kommet et forslag vedrørende direktørlønningen 
fra Erik Andersen med samme hensigt, der tages op under punkt 5.1. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen i punkt 3.1 – 3.2 til efterretning.  
 
Det blev besluttet, at den konkrete planlægning af strategiseminaret kan drøftes 
til repræsentantskabsmødet, hvor bestyrelsen mødes fysisk. 

 
 

4. Gennemgående punkter 

4.1 Opfølgning på økonomi 

Udgifter og indtægter følger det budgetterede, dog er der et mindre forbrug på 
personaleomkostninger, da der ikke er frokost- og massageordning samt mindre 
uddannelses- og kursusaktiviteter. Det forventes at nogle af de ubrugte midler 
overføres til næste år, da der vil være et efterslæb fra både 2020 og 2021.  
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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4.2 Opfølgning på strategi 

4.2.1 Afslutning på strategi 2020  

De sidste fem år er der arbejdet målrettet med at indfri FA09s strategi 2020. Stra-
tegien tog udgangspunkt i, hvordan FA09s positive udvikling kunne videreføres, 
så vi i højere grad end tidligere kunne blive en synlig aktør i den almene boligsek-
tor og klar til at imødekomme fremtidens krav. Der var et ønske om at styrke og 
videreudvikle det solide fundament samtidig med, at der ikke blev gået på kom-
promis med boligorganisationernes selvstændighed og beboertilfredsheden. 
Der blev udarbejdet et strategiprogram 2016 – 2020 med tre strategiske indsats-
områder med hver to tilhørende strategiske målsætninger. Til hver strategisk mål-
sætning blev der udarbejdet et antal delmålsætninger, hvortil der årligt skulle ud-
arbejdes konkrete handleplaner med opsatte mål og succeskriterier.  
Der er udarbejdet en dokumentation med kort beskrivelse af det gennemførte 
strategiprogram med fokus på indfrielsen af de tre overordnede mål: Høj beboer-
tilfredshed, høj medarbejdertilfredshed og et konkurrencedygtigt administrations-
honorar. Afslutning på strategi 2020 er vedlagt som (bilag 2). 
 

4.2.2 Strategi 2025 

Strategi 2025 blev godkendt af bestyrelsen sidste år, og der er udarbejdet et 
Strategi og målsætningsprogram 2025, der angiver de overordnede rammer og 
retning for FA09s videre udvikling de næste fem år. Strategihæfte er vedlagt som 
(bilag 3).  
 
Arbejdet med handleplaner for 2021 er iværksat og i gang. Nogle handleplaner 
afventer at vi kan mødes fysisk i organisationen, så arbejdet kan få et yderligere 
boost. Her tænkes særligt på opfølgning af medarbejdertilfredshedsundersøgel-
sen og kompetenceudvikling.  

 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen i punkt 4.2.1 og 4.2.2 til efterretning.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen i punkt 4.2.1 – 4.2.2 til efterretning.  
 
 
 
4.3 Lukket punkt 

 Der er ingen lukkede punkter. 
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5. Punkter relateret til årets gang  

5.1 Endelig godkendelse af årsrapport og regnskab 2020 

Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. marts 2021, at overskuddet til fordeling 
hos medlemmerne på kr. 1.865.659 skal fremgå tydeligt af regnskabets note 10.  
 
Ændringerne er indarbejdet i regnskabets note 10 i den vedlagte årsrapport og 
regnskab 2020.   

 
Endelig godkendelse af årsrapport og regnskab 2020 vedlægges som (bilag 4). 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender årsrapport og regnskab 2020.  
 
 Beslutning: 

Forud for mødet var der indkommet forslag fra Erik Andersen vedrørende synlig-
gørelse af direktørens løn, der lå helt i tråd med forretningsudvalgets drøftelse af 
direktørlønninger.  
”I regnskabet under note 2 til konto 511 "Personaleudgifter" oplyses størrelsen af 
afholdt løn og pensionsbidrag til FA09s øverste administrative ledelse, herunder 
ordninger for fri bil, telefon, repræsentation, feriebolig og lign., jfr. Vejledning om 
drift af almene boliger m.v., afsnit 25.1.1.1."  
 
Det blev besluttet på mødet, at regnskabet skal indeholde en note jf. vejlednin-
gens afsnit 25.1.1.1. om størrelsen af afholdt løn til den øverste administrative 
ledelse.   
 
Bestyrelsen godkendte med ovenstående tilføjelse årsrapport og regnskab 2020.  
 

5.2 Vedtægter for FA09 (årshjul) 

Vedtægter for FA09 er vedlagt som (bilag 5). 
Årshjul for FA09 er vedlagt som (bilag 6). 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter om der er eventuelle ændringer til vedtægterne der 
skal forelægges på repræsentantskabsmødet den 21. juni 2021. 

• at bestyrelsen godkender årshjul. 
 
 Beslutning: 

Der var ingen ændringer til vedtægter og årshjulet blev godkendt.  
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5.3 Forberedelse af repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmødet holdes mandag 21. juni 2021 kl. 18.00 på Scandic 
Glostrup. 
Forretningsudvalget og administrationen har været tilfreds med samarbejdet med 
revisor og anbefaler bestyrelsen at genvælge RI som revisor for regnskabsåret 
2021.  
Aftalebrev og forretningsbetingelser fra RI er vedlagt som (Bilag 7a og 7b).  
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at genvælge RI som revisor 

for regnskabsåret 2021.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at indstille til repræsentantskabet at genvælge RI som re-
visor for regnskabsåret 2021.  

 

5.4 Bestyrelsens beretning  

Bestyrelsens beretning 2020 vedlægges som (bilag 8). 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter og godkender beretningen. 

 

 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens beretning 2020.  

 

6. Punkter relateret til mødets temaer 

6.1 Evaluering af direktøren 

Tages op når bestyrelsen kan mødes fysisk.  
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 

6.2 Afklaring af forsikring og kontrakter (årshjul) 

På forretningsudvalgsmødet blev temaet forsikringer drøftet. Det blev aftalt at der 
til næste bestyrelsesmøde laves en oversigt over forsikringer der er tegnet af 
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FA09 til dækning for ejendomsadministration, medarbejdere, bestyrelser og le-
delse. 
Det blev ligeledes aftalt at bestyrelsen drøfter muligheden for et fælles forsik-
ringsmæglerudbud og forsikringsudbud for medlemsorganisationer. Det er admi-
nistrationens vurdering at der vil kunne opnås besparelser både på ydelsen til for-
sikringsmægler og forsikringer for medlemsorganisationerne ved fælles udbud.  

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen og drøfter muligheden 
for et fælles udbud af forsikringsmægler og udbud af medlemsorganisatio-
nernes forsikringer.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede muligheden for et fælles 
udbud af forsikringsmægler og udbud af medlemsorganisationernes forsikringer. 
Det blev tilkendegivet, at det vil være hensigtsmæssigt at få undersøgt om et fæl-
les udbud vil give ”stordriftsfordele” for medlemsorganisationerne. Det blev aftalt 
at administrationen vil få indbudt de forskellige forsikringsmæglere til at præsen-
tere konkrete løsninger/tilbud på et senere bestyrelsesmøde.   

 
 

6.3 Administrationsaftale (årshjul) 

For at kunne imødekomme krav om mere fleksible arbejdspladser samt mere sik-
ker og stabil datakraft, har administrationen undersøgt muligheden for at hoste 
dataplads og sikkerhed eksternt. Derfor flyttes FA09’s servermiljø fysisk ud i et 
eksternt hostingscenter. Det skal fremadrettet sikre en fleksibilitet på behovet for 
datakraft og samtidig med ekstra sikkerhed et datacenter er beskyttet af (udvidet 
adgangskontrol, indbrud, brand, strømafbrydelser mv.)   
Backup af data og servere er krypteret og sikret på tre hosting lokaliteter, hvoraf 
den ene foregår fra Stationsparken 24 i form af backup til bånd.  
 
Der vil derfor være en redaktionel ændring i bilag B til databehandleraftalen (af-
snit om backup, side 12), der omhandler datasikkerhed. Opdateret databehandler 
aftale er vedlagt som (bilag 9). 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen godkender en redaktionel ændring til FA09s standard data-

behandleraftale, som er bilag til FA09s standard administrationsaftale. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte den redaktionelle ændring i FA09s standard databehand-
leraftale.  
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6.4 Forretningsområder og forretningsgange (årshjul) 

Efter aftale med revisor er der udarbejdet en forretningsgang for hvordan admini-
strationen sikrer en årlig opfølgning og revision af de udarbejdede forretnings- og 
arbejdsgange.  

 
 På forretningsudvalgsmødet blev det aftalt, at der i de fem forretningsområder og 

forretningsgange skal tages højde for områder, der kan være særligt sårbare. Det 
gælder både områder, hvor der kun er en medarbejder der sidder med en opgave 
eller hvor opgaver kræver en særlig viden.  

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 Beslutning: 

Kasper Nørballe foreslog at FA09 får en revisorgennemgang af hele det afslut-
tede forretningsgangskoncept til efteråret, så det sikres at de udarbejdede forret-
ningsgange mv. efterlever kravene om egenkontrol.   

 
 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte at revisor gennemgår 

forretningsgangsprojektet med henblik på at se om alle krav efterleves og for at 
give administrationen sparring ift. at have de rigtige kontroller og niveauer for 
dette.  

7. Eventuelt 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 6. oktober 2021. 
 
 

8. Bilag 
 Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 
 Bilag 2 – Opfølgning på Strategi 2020 
 Bilag 3 – Strategi 2025 
 Bilag 4 – Årsrapport 2020 
 Bilag 5 – Vedtægter for FA09 
 Bilag 6 – Årshjul FA09 
 Bilag 7a – Aftalebrev RI 
 Bilag 7b – Forretningsbetingelser RI 
  Bilag 8 – Bestyrelsens beretning 
 Bilag 9 – Generisk databehandleraftale 
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