
 

 

 

 

Glostrup, den 9. november 2021 

 

 

Referat 3. november 2021 

Mødeart: FA09 - Bestyrelsesmøde 

 

Mødested: Teams 

 

Mødetid: kl. 17:00 

 

Deltagere: 

 Nikolaj Jørgensen Formand PAB og FA09 

 Palle Christensen Formand HVIDOVREBO og næstformand FA09 

 Jette Philipsen Formand HJEM  

 Alexander Bruhn Skjøth Formand BAB         

Afbud Michael Gravengaard Formand FSB Gladsaxe 

Afbud Erik Andersen Formand GAA 

 Jens Corfitzen Formand Lægeforeningens Boliger 

Afbud Christopher Røhl Andersen Formand Grønjordskollegiet 

 

 Kasper Nørballe Adm. direktør 
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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 Kasper Nørballe blev valgt som re-

ferent.  

 

1. Tilbud på administration af Nygårdsparken 

 På bestyrelsesmødet den 6. oktober orienterede Kasper Nørballe kort under det 

lukkede punkt om, at FA09 havde fået en henvendelse fra en boligorganisation i 

Brøndby Kommune. 

 

 Administrationen har haft nogle møder med Nygårdsparkens bestyrelse, hvor vi 

har gennemgået administrationsaftale, pris og ydelse.  

  

 Nygårdsparken har i sidste uge meddelt at de ønsker at blive medlem i FA09, når 

deres kontrakt med Domea.dk udløber den 31. oktober 2022.  

 

Boligorganisationen består af én boligafdeling med 477 boliger. I kan læse mere 

om Nygårdsparken på deres hjemmeside https://nygardsparken.nu/  

 

 Det er administrationens vurdering at Nygårdsparken passer godt ind i FA09s 

medlemskreds og vil bidrage positivt til FA09s udvikling og mål om vækst i ba-

lance.  

 Det er administrationens hensigt at bruge den øgede indtægt til at styrke vores 

ejendomsdrift og samtidig bidrage til at holde administrationshonoraret nede, da 

der vil være nogle stordriftsfordele der kan indhentes i form af at der er flere leje-

mål til at betale ”de faste udgifter” som husleje, It-udstyr mv.   

  

 Nygårdsparken ønsker i første omgang have deres egen venteliste.  

   

 Det er administrationens anbefaling at Nygårdsparken indtræder som medlem på 

FA09s standardbetingelser pr. 1. november 2022.  

  

 

 Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter administrationens anbefaling og træffer beslutning 

om Nygårdsparkens ønske om medlemskab i FA09 pr. 1. november 2022. 

   

https://nygardsparken.nu/
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 Beslutning: 

Inden mødet havde der været stillet uddybende spørgsmål og svar til dagsorde-

nen pr. mail. Der var kommet skriftlige tilkendegivelser fra Michael Gravengaard, 

Erik Andersen og Christopher Røhl Andersen om at kunne tiltræde indstillingen.  

 

Bestyrelsen drøftede administrationens anbefaling og besluttede at godkende 

Nygårdsparken indtræden som medlem af FA09 med virkning fra den 1. novem-

ber 2022.  

Det blev på mødet præciseret at Nygårdsparken indtræder på lige vilkår med alle 

andre medlemmer. Dette betyder at de betaler det samme som alle andre, herun-

der lovmæssige gebyrer, tillægsydelser, ventelistegebyr mv. 

 

Bestyrelsen var glad for at man med Nygårdsparkens indtrædelse i FA09 havde 

mulighed for både at styrke driften og stordriftsfordelene.  

 

Det blev yderligere besluttet at man i forbindelse med den kommende snak om-

kring FA09s størrelse, skal lave en proces for eventuel optagelse af kommende 

medlemmer og kontraktkunder. Dette vil blive et punkt på det kommende strategi-

seminar. 

 

 

 


