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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.  
 
Palle Christensen blev valgt som dirigent og Mia Jarbøl Faurholdt blev valgt som 
referent.  
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. juni 2021 

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

• at bestyrelsen godkender referatet. 
 
 Beslutning: 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
 
 
2. Meddelelser 

2.1 Orientering fra administrationen 

2.1.1  Ansættelser og fratrædelser  

Der er ansat en ny medarbejder som byggeøkonomi/kreditor i Økonomi som star-
ter den 1. oktober 2021.  

I forhold til situationen i ejendomsdrift, der har været ramt af mangel på persona-
lemæssige ressourcer hen over sommeren, er der igangsat en særlig indsats.  

Forretningsområdet ejendomsdrift spiller en vigtig rolle i administrations service-
ring af boligorganisationerne.  

De ansatte driftschefer løser i hverdagen opgaven med bestyrelsesbetjening af 
afdelingsbestyrelserne, ledelse af ejendomspersonalet samt ejendomsdrift af bo-
ligerne. Driftschefernes opgaveportefølje er derfor bred, og der er et behov for, at 
opgaveporteføljen defineres klarere og at der tilføres de nødvendige ressourcer.  
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Derfor sker der en tydeligere opdeling af sager med byggefagligt indhold i forhold 
til den nyetablerede byggeafdeling samt at der tilføres yderlige kompetencer in-
den for projektledelse, administrativ koordinering og håndtering af beboerhenven-
delser. Rekrutteringen af den ledige driftschefsstilling, en byggeteknisk projektle-
der samt en administrativ koordinator er igangsat.  

Ved tilførslen af disse ressourcer samt en klarere defineret opgaveportefølje til 
driftscheferne forventes det, at den nuværende situation i ejendomsdrift stabilise-
res og at arbejdsglæden for medarbejderne kan bibeholdes. 

Den mere langsigtede strategi for ejendomsdrift fremlægges på bestyrelsessemi-
naret i november.  

 

2.1.2  Nyt fra Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøudvalget (AMO)  

Der har været afholdt møde i AMO i august måned og det kunne endeligt være et 
fysisk møde. Mødet var præget af et stort ønske om videndeling på tværs af or-
ganisationer. Et konkret tiltag som også er foranlediget af AMO er afholdelse af 
førstehjælpskurser. Førstehjælpskurser vil blive afholdt i FA09 hen over efteråret, 
med samme undervisere som tidligere fra Lifeabild.dk. Derudover er der et ønske 
om hjertestartere i afdelingerne, og der er sat en undersøgelse i gang vedr. pris 
mv. Det er en afdelingsbestyrelsesbeslutning om der skal etableres hjertestartere 
i afdelingerne. Der er allerede hjertestartere i mange boligafdelinger.  
 

2.1.3  Administrationen tilbage efter corona-nedlukningstiden  

Corona har både styrket og udfordret administrationen. Coronatiden lærte medar-
bejderne meget og administrationen kom overordnet set rigtigt godt igennem den 
særlige tid. Lige før sommer afholdt administrationen en fællesdag, hvor et af em-
nerne var en drøftelse af, hvor fokus skulle være hen over sommeren og starten 
af efteråret. Temaet var for mange medarbejdere: ”fokus på vores fællesskab, 
sammenhold og fleksibilitet.” Og fra ledelsens side har det været et stort ønske at 
fastholde fleksibiliteten, den flade struktur og arbejdsglæden. I første omgang har 
ledelsen prioriteret at have fokus på fællesskabet og samarbejdet i organisatio-
nen. Der er frem til efterårsferien givet mulighed for at arbejde hjemme fra en dag 
om ugen, men det er aftalt at se på muligheden for op til to hjemmearbejdsdage i 
løbet af efteråret.  
 

2.1.4  Ombygning i FA09 

 Afledt af den afholdte APV-undersøgelse 2020 i FA09, skal der gøres noget ved 
det fysiske arbejdsmiljø i administrationen. Det er særligt udfordringer med støj 
og indeklimaet, der skal gøres noget ved.  

 
 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra alle afdelinger 

der ser på, hvordan vi kan indrette os bedre i forhold til de opgaver og funktioner, 
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der er behov for. Der kan være behov for steder med mulighed for mere ro og for-
dybelse, og der kan være områder, der åbner op for kollegial sparring mv. Ar-
bejdsgruppen undersøger behov og muligheder.  

  

2.1.5  Nye hjemmesider for FA09 og medlemsorganisationer 

Projektet med udarbejdelse og implementering af nye hjemmesider er igangsat, 
som tidligere orienteret til FA09 Bestyrelsesmøde d. 7. marts 2021.  Der er etab-
leret et samarbejde med eksterne leverandører, og der arbejdes på en brugerun-
dersøgelse for at få afklaret, hvilke informationer og funktioner der tydeligst efter-
spørges. Det er en stor opgave at ændre hjemmesider og i dette tilfælde 7 hjem-
mesider, og der arbejdes på en løsning, der er fremtidssikret også i forhold til mo-
bilintegration. Det forventes, at der skal tilføres yderligere 75.000 – 100.000 kr. 
der tages fra de hensatte midler til udviklingsinitiativer på konto 704 arbejdskapi-
talen. Denne yderligere økonomiske tilførsel skyldes primært behov for tilkøb af 
eksterne kompetencer samt præmie til konkurrence i forhold til brugerundersø-
gelsen.   

  

2.1.6  Rammeaftale vedrørende gennemgang af ejendomsvurderinger  

 Taxera er i gang med at vurdere alle relevante boligafdelinger, hvor der er mulig-
hed for at komme med en indsigelse mod de historiske vurderinger. Det er en 
vurdering som kræver specialiseret skattemæssig viden om ejendomsvurderin-
ger, hvorfor vurderingerne udføres af eksterne specialister. Der er indtil videre 
ikke kommet nogle afgørelser om mulige reguleringer af historiske vurderinger.   

 

2.1.7 Implementering af registreringsapp Intempus på ejendomskontorerne 

 Intempus udvikles løbende, idet nye ønsker og behov opstår. Der har længe væ-
ret et ønske fra medarbejderne om, at Intempus kan vise saldi på ferie, omsorgs- 
og seniordage mv. Dette er der arbejdet på og disse saldi fremgår nu i Intempus. 
Det er dermed blevet lettere for den enkelte at danne sig overblik. Derudover kan 
lederne bedre anvende Intempus som et styrringsværktøj i forhold til medarbej-
dernes saldi.  

 

2.1.8 Gennemgang af forretningsgangsprojekt 

 Det er aftalt med FA09s revisor, at administrationen medio oktober 2021 frem-
sender det fulde forretningsgangsprojekt til gennemgang, med henblik på at sikre 
at alle væsentlige forretnings- og arbejdsgange for forretningsområderne er til 
stede og efterlever kravene om egenkontrol.   

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen i punkt 2.1.1 – 2.1.8 til efterretning. 
  



 
  

6 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev gjort opmærksom på, at 
der i forbindelse med udarbejdelsen af nye hjemmesider skal kigges på begræns-
ning i brugen af cookies.  
 

 2.2 Indkøb af digitale løsninger 

 Penneo Signering: 
 

Penneo Signering er et program til digital signatur af dokumenter, så som regn-
skaber, referater, kontrakter mm. Man signerer et dokument, ved at åbne doku-
mentet i Penneo og benytte sit NemID. 

 
FA09 vil gerne benytte digital signatur til blandt andet organisationsregnskaber, 
bestyrelsens beretning, referater fra bestyrelsesmøde mm. som kræver bestyrel-
sens underskrift og ansættelseskontrakter. 
 
Den årlige udgift med op til 1.000 dokumenter og ingen begrænsning på antal 
brugere koster ca. 40.000 kr. ekskl. moms (dog max. 7 forsendelses flows). Dertil 
kommer en engangsomkostning til oplæring af superbrugere af systemet på ca. 
3.000 kr. ekskl. moms. 

 
 Penneo KYC: 
 

Penneo KYC er både et redskab til at legitimere bestyrelsesmedlemmer m.fl. 
overfor banker, revisorer, det offentlige mm. Der er flere smarte elementer ved 
redskabet, bare for at nævne et par stykker: 
1). Et bestyrelsesmedlem behøver kun legitimere sig selv overfor Penneo KYC 1 
gang, selvom flere banker mm. efterspørger legitimering af bestyrelsesmedlem-
met. Redskabet holder også øje med udløb af pas, og giver selv bestyrelsesmed-
lemmet en reminder om at lægge et nyt pas ind i redskabet. 
2). Alle regler vedr. GDPR er overholdt og Penneo KYC tager ansvar herfor. Så 
vi slipper for at have procedurer og adgangsbegrænsninger på den legitimation vi 
har liggende på bestyrelsesmedlemmerne. 
Man kan læse mere om det her https://penneo.com/da/blog/know-your-customer-
kyc/. 

 
Den årlige udgift med op til 100 personers oplysninger i redskabet koster 10.000 
kr. om året ekskl. moms. Dertil kommer en engangsomkostning til opsætning af 
systemet på 3.000 kr. ekskl. moms. 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender indkøb af Penneo signering og KYC og den år-
lige udgift til dette. Udgiften betales af FA09. 

 
 
 

https://penneo.com/da/blog/know-your-customer-kyc/
https://penneo.com/da/blog/know-your-customer-kyc/
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 Beslutning: 

 
Bestyrelsen godkendte indkøb af Penneo signering og KYC og den årlige udgift 
til dette.  
 
Bestyrelsen ønskede at få taget til referat, at Penneo KYC ikke må videregive op-
lysninger uden tilladelse fra det enkelte bestyrelsesmedlem. Dette skal admini-
strationen undersøge før der indgås en aftale.  
 
Jens Corfitzen ønskede ikke personligt at gøre brug af Penneo KYC-løsningen, 
men kunne tilslutte sig indstillingen.  
 
Der blev spurgt til digitale løsninger i forhold til udlejning af bi-lejemål. Administra-
tionen undersøger dette med UNIK. 
 
Jens Corfitzen forlod mødet efter dette punkt grundet dårlig lyd via deltagelse på 
Teams.  
 

3. Orientering fra udvalg 

3.1 Forretningsudvalget 
 

 Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 22. september 2021. 
På mødet blev dagsordenen forberedt og nedenstående emner vendt.    

3.1.1 Analyse af lønniveau i FA09  

På bestyrelsesmødet 2. juni 2021 blev det besluttet at forretningsudvalget skal 
drøfte om en analyse af lønniveauet i FA09 evt. inddelt i niveauer af 100.000 vil 
være muligt at få forelagt bestyrelsen. 
 
Forretningsudvalget mener ikke at det er relevant at oplyse lønninger på medar-
bejdere uden en begrundelse af formålet med dette. 
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter om medarbejdernes lønninger skal forelægges be-

styrelsen og i så fald hvad formålet med disse oplysninger er.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede behov og ønsker for en analyse af lønniveau samt sam-
menhængen mellem administrationshonorar og kvalitet, også set i forhold til an-
dre administrationsorganisationers administrationshonorarer. Bestyrelsen beslut-
tede, at der i stedet skal igangsættes undersøgelse af om der er sket en stigning i 
administrationsbidraget gennem de seneste 6 år.  
Bestyrelsen ønskede at starte med en analyse af stigningen i administrationsbi-
draget for at se om der efterfølgende behov for en analyse af lønniveauet.  
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3.1.2 Strategiseminar 

På bestyrelsesmødet den 9. december 2021 blev det besluttet at afholde semina-
ret lørdag 27. februar 2021. 
 
Forretningsudvalget foreslår at seminaret afholdes lørdag den 13. november 
2021, med samme emner som alle er nogen, der har været udskudt fra tidligere 
møder og det aflyste seminar i februar 2021. 
 

• God selskabsledelse, herunder bestyrelsens forretningsorden, herunder 
mødeledelse  

• Gennemgang og revidering af FA09s forretnings-/bæredygtighedsmodel. 
Herunder en drøftelse af ydelseskatalog og sammenhæng mellem ydelser, 
kvalitet og ressourcer og hvor mange medlemmer og hvilke typer af kon-
traktkunder, der anses for at være værdigivende for FA09 og medlemsor-
ganisationerne.   

• Gennemgang af Strategi 2025 og de tre strategiske indsatser, Bæredygtig 
udvikling, Digitalisering og Kommunikation, herunder input til de strategiske 
indsatser.  

 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen i punkt 3.1 og 3.1.2 til efterretning og 
beslutter tid og sted for afholdelse af seminaret.  

  
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen i punkt 3.1 og 3.1.2 til efterretning og besluttede at 
der skal findes en ny dato for afholdelse af strategiseminar i foråret 2022. Det 
blev aftalt, at forretningsudvalget hurtigt efter bestyrelsesmødet udsender forslag 
til datoer for afholdelse af seminaret. 

  

4. Gennemgående punkter 

4.1 Revisionsprotokol  

 Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne.  
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

4.2  Opfølgning på økonomi 

 Halvårsregnskab 
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Udgifter og indtægter følger i store træk det budgetterede. Der er dog mindre for-
brug på kontorholdsudgifter relateret til Covid-19, som eksempelvis kurser, fro-
kost- og massageordning. Dette modsvares delvist af faldende indtægter på ek-
sempelvis administrationshonorar som følge af nedrivningssagen i Brøndby 
Strand, samt salget af ekstra ydelser som følge af Covid-19 er faldet ift. det bud-
getterede. 

 
 Det forventes at nogle af de ubrugte midler, især på uddannelses- og kursusakti-

viteter overføres til næste år, da der vil være et efterslæb fra både 2020 og 2021. 
 

Forventningen til årets resultat er et mindre overskud i omegnen af 200.000 til 
600.000 kr. 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
4.3 Opfølgning på strategi  

4.3.1 Handleplaner 

 Status på handleplaner er vedlagt som (bilag 2). 
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen efterretning.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

4.3.2 Analyse af indkøb og udbud 

For at understøtte effektiviseringsdagsorden tema om indkøb og udbud, har be-
styrelsen godkendt, at der igangsættes en ekstern analyse af området indkøb af 
varer- og tjenesteydelser samt udbud i 2021. Analysen igangsættes med øko-
nomi fra FA09s egenkapital og skal udmønte sig i en anbefaling som forelægges 
FA09s bestyrelse inden udgangen af 2021. 
 
Administrationen har fået udarbejdet et opgaveoplæg med fokus på indhold, ho-
norar og FA09s involvering i projektforløbene opgjort i medgået tid (mandetimer).  
 
De omtalte opgaver er:   

1. Udbud af forsikringsmæglerydelser 
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2. Benchmark af FA09s indkøb ift. den almene boligbranche samt intern 
benchmark af FA09s 8 boligorganisationers indkøb af varer og tjeneste-
ydelser 

3. Indkøbsoptimering af udvalgte vare-og tjenesteydelsesområder 
4. Udarbejdelse og implementering af en operationel indkøbspolitik med fo-

kus på bl.a. bæredygtighed og rette prisniveau 
 
Vedlagt som (bilag 3) er A-2s opgaveoplæg om assistance til udbud og indkøbs-
optimering.   
 
Det er administrationens anbefaling, at opgave 2 igangsættes hurtigst muligt med 
henblik på at få udarbejdet et oplæg til bestyrelsen på igangsættelse af indkøbs-
optimeringsprogram med afsæt i analyseresultaterne og overordnede potentiale-
estimater samt at få udarbejdet en indkøbspolitik der kan bruges i FA09 og med-
lemsorganisationerne.    
 
Igangsætning af opgave 1 behandles under punkt 6.2. 
  

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen godkender administrationens anbefaling. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte administrationens anbefaling om at igangsætte opgave 1 
og 2.   

 
 
4.4 Lukket punkt 

 På den lukkede dagsorden behandles et punkt vedrørende administrationens an-
befaling om opsigelse af samarbejdet med en kontraktkunde.  

 
 På den lukkede dagsorden behandles et punkt vedrørende administrationens an-

befaling af forlængelse af samarbejdet med en kontraktkunde.  
 

Emner der omhandler løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom og 
andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institu-
tioner har særlige interesser samt forretnings- og driftshemmeligheder behandles 
som lukkede punkter under dagsordenen.  
Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvad der må videregives 
af informationer og oplysninger fra et lukket punkt og hvordan dette skal formid-
les. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede af følge administrationens anbefaling med at ophøre sam-
arbejde med en kontraktkunde samt forlænge aftalen med Københavns Kom-
mune. 
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5. Punkter relateret til årets gang  

5.1 Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand blandt besty-
relsesmedlemmerne.  
”Bestyrelsesmedlemmerne skal være formænd for organisationsbestyrelsen i de 
administrerede boligforeninger/selskaber, samt være beboere i de administrerede 
boligforeninger/selskabers ejendomme”. 

  

  Det indstilles: 

• at bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand. 

 
 Beslutning: 

  Bestyrelsen konstituerede sig med Nikolaj Jørgensen som formand og Palle Chri-
stensen som næstformand. 

 

5.2 Styringsdialog 

Bestyrelsen har besluttet, at forretningsudvalget deltager på styringsdialogmødet. 
Der er ikke noget nyt fra Glostrup Kommune vedrørende ny dato for Styringsdia-
logmøde.  

  
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
 Beslutning: 

  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

5.3 Bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsens forretningsorden er senest godkendt på bestyrelsesmødet den 7. 
september 2020. Forretningsordenen tages jf. årshjulet op på bestyrelsesmødet i 
3. kvartal.  
 
Forretningsudvalget anbefaler at punktet udskydes til det kommende strategise-
minar, hvor forretningsordenen er på dagsordenen 

   
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender forretningsudvalgets anbefaling og udskyder 
punktet forretningsorden til det kommende strategiseminar.  

 
 Beslutning: 

  Bestyrelsen godkendte forretningsudvalgets anbefaling og udskød punktet forret-
ningsorden til det kommende strategiseminar. 
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6. Punkter relateret til mødets temaer  

6.1 Direktionen (Tema udskudt fra 1. kvartals møde) 

 Evaluering af direktøren 
Formålet med dette tema er, at bestyrelsen forholder sig til arbejdsdelingen mel-
lem bestyrelsen og direktionen, herunder direktørens løn, kompetencer og stil-
lingsbeskrivelse.   
 
Vedlagt som (bilag 4) er Ansættelseskontrakt adm. direktør.  
Vedlagt som (bilag 5) er Stillingsbeskrivelse for adm. direktør.  
 
I efteråret 2020 besluttede BLs bestyrelse at nedsætte et udvalg om God Almen 
Ledelse også kaldet GAL-udvalget.  
Udvalget har kastet et bredt net ud over ledelsesopgaven i almene boligselska-
ber. Senest er fokus rettet mod direktørlønningerne i den almene sektor.  
https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2021/maj/lonninger-under-lup-ogsa-i-gal-
udvalget/  
 
Vedlagt som (bilag 6) er Vederlagsanalyse blandt direktører i den almene bolig-
sektor juli 2021. 
 
Kasper Nørballe har ønsket at deltage i CBS bestyrelsesuddannelse i 2022. Pri-
sen for uddannelsen udgør kr. 90.000.   
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter direktørens løn, kompetencer og stillingsbeskrivelse 

samt direktørens ønske om uddannelse.   
  
 Beslutning: 

  Bestyrelsen drøftede direktørens løn, kompetencer og stillingsbeskrivelse samt 
direktørens ønske om uddannelse. Bestyrelsen havde en samlet evaluering og 
samtlige medlemmerne udtrykte tilfredshed med direktøren. Bestyrelsen påpe-
gede, at der er udfordringer i driften og at dette skal være et opmærksomheds-
punkt. Der ønskes et større ledelsesmæssigt fokus på den operationelle del af 
driften og lidt mindre på strategi.  

 
  Bestyrelsen besluttede, at direktøren kan tage den ønskede bestyrelsesuddan-

nelse.   
  

Christopher Røhl Andersen forlod mødet efter dette punkt grundet anden møde- 
deltagelse.  

 
 
 

https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2021/maj/lonninger-under-lup-ogsa-i-gal-udvalget/
https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2021/maj/lonninger-under-lup-ogsa-i-gal-udvalget/
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6.2 Afklaring af forsikring og kontrakter (Tema udskudt fra 2. kvartals møde) 

Forsikring 
På bestyrelsesmødet den 2. juni 2021 blev det besluttet, at administrationen laver 
en oversigt over forsikringer, der er tegnet af FA09 til dækning for ejendomsadmi-
nistration, medarbejdere, bestyrelser og ledelse. 
 
Vedlagt som (bilag 7) er forsikringsoversigt på forsikringer tegnet af FA09.  
 
På bestyrelsesmødet var der en tilkendegivelse af, at det vil være hensigtsmæs-
sigt at få undersøgt om et fælles udbud vil give ”stordriftsfordele” for medlemsor-
ganisationerne. Det blev aftalt at administrationen vil få indbudt de forskellige for-
sikringsmæglere til at præsentere konkrete løsninger/tilbud på et senere bestyrel-
sesmøde.  
 
Administrationen har i mellemtiden fået oplyst, at FA09 og flere af medlemsorga-
nisationernes mægler stopper. 
 
Som led i analysen om indkøb og udbud, der er vedlagt som (bilag 3) under 
punkt 4.3.2, har administrationen fået et særskilt tilbud på udførelse af mæglerud-
bud på kr. 128.000 ekskl. moms.  

 
 Kontrakter 

FA09 har en aftale med Deloitte Digicure om test af vores IT-system, hvor de af-
dækker, hvorvidt der findes sårbarheder i vores lt-system. Med baggrund i aftalen 
udbad Deloitte om at alle i FA09s bestyrelse med baggrund i Hvidvaskloven 
skulle identificere sig over for Deloitte. Efter en meget langvarig dialog med Delo-
itte vendte de tilbage med at det var nok at direktøren identificerede sig.  
 
På opfordring fra Erik Andersen stillede administrationen yderligere spørgsmål til 
formuleringen i aftalens bilag 1, pkt. 4 Fortrolighed: ”Med forbehold for oven-
nævnte bestemmelser kan RA videregive Kundens fortrolige oplysninger og ma-
teriale til eventuelle underleverandører, der bistår med levering af Ydelsen, og til 
tilknyttede virksomheder. Deloitte svarede at Deloitte Danmark samarbejder med 
Deloitte Ukraines vedr. disse test. Det er deres tekniske team som udfører og ud-
arbejder rapporterne. Udover Deloitte Ukraine er der ikke andre virksomheder in-
volveret i udførelsen af disse test.  
 
Administrationen udbad sig en allonge til aftalen hvor i dette blev indføjet. Admini-
strationen er efterfølgende blevet ringet op af Deloitte der har meddelt at de ikke 
længere vil have ovenstående som forretningsområde og derfor vil sende en op-
sigelse af kontrakten til FA09.  
 
FA09 vil straks finde et nyt firma der kan udføre opgaven som bl.a. ligger til grund 
for revisionens udarbejdelse af ISAE 3402-erklæring vedrørende generelle it-kon-
troller i forhold til UNIK Bolig 4. 
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 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender igangsæt-

ning af mæglerudbud.   
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte igangsætning af mæg-
lerudbud. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at sikre, at indgåede aftaler og 
kontrakter, der behandler fortrolige oplysninger, sker i overensstemmelse med de 
forhold om tavshedspligt, som beskrevet i § 13 i bestyrelsens forretningsorden, 
ikke videregives til tredjemand samt sker i overensstemmelse med GDPR, så 
ovennævnte situation ikke finder sted igen.  
Administrationen skal sikre, at indgåede aftaler og kontrakter, der behandler for-
trolige oplysninger, ikke videregives til tredjepart.  
 

6.3 God selskabsledelse (Tema) 

 Revision af god selskabsledelse 
Som tidligere besluttet tages punktet op på det kommende seminar.  
 
I efteråret 2020 besluttede BLs bestyrelse at nedsætte et udvalg om God Almen 
Ledelse også kaldet GAL-udvalget. Medlemmerne kommer fra BLs bestyrelse 
samt ansatte og valgte fra boligorganisationer i hele landet.  
Administrationen anbefaler at udvalgets arbejde vil blive brugt aktivt i FA09s be-
styrelse samt medlemsorganisationernes bestyrelser.  
 
Kasper Nørballe vil på mødet give en orientering om udvalgets arbejde og hvad 
det indeholder.  
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 
 Beslutning: 

  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen påpegede dog, at mate-
rialet skal præsenteres før de kan anbefale, at udvalgets arbejde skal anvendes 
aktivt.  

 

6.4 Strategi (Tema) 

 Input til strategi, forretnings- og handleplaner 
Punktet bliver taget op på strategiseminaret. 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 Beslutning: 

  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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6.5 Bestyrelsesevaluering og udvikling (Tema) 

 Evaluering af bestyrelsens arbejde og udvikling  
 På bestyrelsesmødet i december 2020 orienterede forretningsudvalget om, at de 

havde drøftet bestyrelsesmedlemmers mulighed for deltagelse i kurser og uddan-
nelse og at dette vil blive taget op i forbindelse med bestyrelsesmødet i 3. kvartal 
under temaet Bestyrelsesevaluering og udvikling. 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter bestyrelsens arbejde og udvikling, herunder mulig-

hed for at deltage i kurser og uddannelse.  
 
 Beslutning: 

  Bestyrelsen drøftede bestyrelsens arbejde og udvikling, herunder mulighed for at 
deltage i kurser og en skræddersyet bestyrelsesuddannelse. Kasper Nørballe ori-
enterede om at der i forbindelse med God Almen Ledelse blev set på en bestyrel-
sesuddannelse i CBS-regi.   

 
 

7. Eventuelt 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 8. december 2021. 
Der afholdes også et kort repræsentantskabsmøde med fremlæggelse af budget 
og ydelseskatalog 2022 til efterretning. Herefter er der spisning og hygge.  
 
 

8. Bilag 
 Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2021 
 Bilag 2 – Status på handleplaner 
 Bilag 3 – A-2s opgaveoplæg om assistance til udbud og indkøbsoptimering 
 Bilag 4 – Ansættelseskontrakt adm. direktør 
 Bilag 5 – Stillingsbeskrivelse adm. direktør 
 Bilag 6 – Vederlagsanalyse 
 Bilag 7 – Forsikringsoversigt 
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