
 

 
 

Glostrup, den 8. april 2022 

 

 

Referat  9. marts 2022 
Mødeart: FA09 - Bestyrelsesmøde 
 
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup (tilgængelig via Microsoft Teams) 
 
Mødetid: kl. 17:00 
 Der blev serveret tapas efterfølgende 
 

Deltagere: 
 Nikolaj Jørgensen Formand PAB og FA09 
 Palle Christensen Formand HVIDOVREBO og næstformand FA09 
 Jette Philipsen Formand HJEM  
 Alexander Bruhn Skjøth Formand BAB         
 Michael Gravengaard Formand FSB Gladsaxe 
 Erik Andersen Formand GAA 
Via Teams Jens Corfitzen Formand Lægeforeningens Boliger 
 Christopher Røhl Andersen Formand Grønjordskollegiet 
 
 Kasper Nørballe Adm. direktør 
 Mia Faurholdt Chef for ledelses- og udviklingssekretariat 
 Henrik Meyer Rasmussen Økonomichef 
 

Dagsorden ................................................................................................................................ 3 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde 8. december 2021 ................................ 3 

2. Meddelelser ....................................................................................................................... 3 

2.1 Orientering fra administrationen ............................................................................... 3 

2.1.1  Nyt om personale ..................................................................................................... 3 

2.1.2 Ny bestyrelses- og beboerportal .............................................................................. 4 

2.1.3 Analyse af indkøb og udbud .................................................................................... 4 

2.2 Digital kommunikation og bæredygtig udvikling........................................................ 4 

3. Orientering fra udvalg ....................................................................................................... 5 

3.1 Forretningsudvalget ................................................................................................. 5 

3.1.1 Strategiseminar........................................................................................................ 5 



 
  

2 
 

4. Gennemgående punkter ................................................................................................... 6 

4.1 Management letter - løbende revision 2021 ............................................................. 6 

4.2 Lukket punkt (ingen punkter).................................................................................... 7 

5. Punkter relateret til årets gang ......................................................................................... 7 

5.1 Årsrapport og regnskab ........................................................................................... 7 

5.2 Gennemgang af udkast til revisionsprotokollat ......................................................... 9 

5.3 Bestyrelsens beretning ...........................................................................................10 

5.4 Udkast til budget 2023 og ydelseskatalog ...............................................................11 

6. Punkter relateret til mødets temaer ................................................................................11 

6.1 Evaluering af direktøren (årshjul) ............................................................................11 

7. Eventuelt ...........................................................................................................................12 

8. Bilag ..................................................................................................................................12 

Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2021 ............................................12 

Bilag 2 – Management letter – løbende revision 2021 ........................................................12 

Bilag 3 – Årsrapport og regnskab 2021 ..............................................................................12 

Bilag 4 – Udkast til revisionsprotokollat 2021 .....................................................................12 

Bilag 5 – Bestyrelsens beretning 2021 ...............................................................................12 

Bilag 6 – Direktørkontrakt ...................................................................................................12 

Bilag 7 – Stillingsbeskrivelse, direktør ................................................................................12 

 
  



 
  

3 
 

Dagsorden 
 
 Godkendelse af dagsordenen. 
 Valg af dirigent. Administrationen varetager referentfunktionen. 

 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender dagsordenen og vælger dirigent. 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
 
Palle Christensen blev valgt som dirigent. 
Administrationen v/Mia Jarbøl Faurholdt skrev referat. 
 
 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde 8. december 2021 

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

• at bestyrelsen godkender referatet.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte referatet.  
Jens Corfitzen påpegede, at han ikke kunne godkende referatet, da han ikke del-
tog ikke i mødet. 

 

 
2. Meddelelser 

2.1 Orientering fra administrationen 

2.1.1  Nyt om personale  

Der er ansat en ny driftschef til ejendomsdrift. Den nye driftschef starter 1. marts 
2022 og skal blandt andet være driftschef for det nye medlem Nygårdsparken, 
der indgår i FA09.  

Derudover ansøges der snarest om to nye medarbejdere til byggeafdelingen. 
Den ene er som projektleder, der tidligere var allokeret i ejendomsdrift og den an-
den som seniorprojektleder. De to nye stillinger skal primært løfte opgaverne med 
renoveringssager, blandt andet som følge af de officielle granskninger samt ny-
byggeri.  
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I udlejningen har to af vores tidligere elever ønsket nye udfordringer. Begge har 
været i FA09 i adskillige år efter endt elevforløb. Vi glæder os over at de har væ-
ret hos os i mange år, og at de sendes godt videre i deres arbejdsliv. Der ansø-
ges i øjeblikket om to nye medarbejdere til udlejningen.  

2.1.2 Ny bestyrelses- og beboerportal  

Administrationen er på et møde den 9. februar 2022 blevet præsenteret for den 
nye version af Bestyrelses- og BeboerWeb. Samtidig har Unik varslet om en ny 
betalingsmodel, hvor der afregnes pr. lejemål for en ”fuld pakke”. Administratio-
nen forventer at høre mere om dette inden udgangen af 2022.  
 
Administrationen orienterer yderligere om de nye tiltag på mødet.  

2.1.3 Analyse af indkøb og udbud  

På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2021 godkendte bestyrelsen igangsætning 
af en ekstern analyse af området indkøb af varer- og tjenesteydelser.  
Administrationen har afholdt 1 styregruppemøde med A2, og forventer at have 
modtaget første delanalyse til bestyrelsesmødet i andet kvartal 2022.  
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen i punkt 2.1.1 – 2.1.3 til efterretning. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen i punkt 2.1.1 – 2.1.3 til efterretning. 
 

2.2 Digital kommunikation og bæredygtig udvikling 

Grundet ønsket om flere digitale muligheder for beboerne samt ønsket om at 
støtte en bæredygtig udvikling med minimering af papirspild, vil administrationen 
indstille til, at dagsordener og materiale til årets afdelingsmøder i boligorganisati-
onerne suppleres med en digital mulighed ud fra følgende: 
 
a) Den første indkaldelse til årets afdelingsmøde udarbejdes som en imødekom-

mende invitation, der husstandsomdeles samt hænges i opgange mv.   
 
b) Den endelige dagsorden samt materiale til mødet herunder budget og forslag 

findes digitalt på BeboerWeb, appen FA09 Mit hjem samt hjemmesiderne.  
 
I første indkaldelse til dagsordenen informeres der om, at endelig dagsorden og 
materielle til mødet findes på hhv. BeboerWeb, appen Mit hjem og hjemmesi-
derne. Derudover vil der være mulighed for at få materialet fysisk på ejendoms-
kontoret. 
  
Baggrundsinfo: 
Det vurderes, at der vil være en økonomiske besparelse på kopiering, sendebud 
mv. Prisen på kopiering er kr. 1,50 pr. kopi, dertil en emballagepris på kr. 20 pr. 
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kasse, der sendes ud. Den økonomiske udgift afhænger af omfanget af materi-
ale. Et overordnet estimat viser, at der er udgifter på alt fra kr. 5 til kr. 77 pr. be-
boer årligt. Derudover kommer ejendomspersonalets samt administrationens tid 
på hhv. omdeling og kopiering. Dertil kommer også det bæredygtige aspekt med 
et stort spild af papir. 
  

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om indstillingen til øget di-

gital kommunikation ved digitale dagsordener og materiale til afde-
lingsmøderne i boligorganisationerne. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede administrationens anbefaling og besluttede, at den nye digi-
tale løsning skal være omfattet af ydelseskataloget. Administrationen bekræftede 
at det er den enkelte boligorganisation og dens afdelinger, der beslutter om man 
vil bruge den nuværende løsning med fysiske indkaldelser eller den nye digitale 
løsning.  
 
 

3. Orientering fra udvalg 

3.1 Forretningsudvalget 
 

 Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 7. februar 2022, hvor plan-
lægning af seminaret i marts blev drøftet og den 23. februar 2022, hvor dagsor-
denen til nærværende møde blev udarbejdet.     

3.1.1 Strategiseminar 

Bestyrelsen har besluttet, at der afholdes strategiseminar lørdag den 19. marts 
2022 på hotel Scandic i Hvidovre. Der udsendes program for dagen en uge før 
afholdelse med nedenstående tre temaer. 
 

• God selskabsledelse, herunder bestyrelsens forretningsorden, mødele-
delse og repræsentation (ekstern konsulent?) Bestyrelsens arbejde og 
udvikling. 
 

• Gennemgang og revidering af FA09s forretnings-/bæredygtighedsmodel. 
Herunder en drøftelse af ydelseskatalog og sammenhæng mellem ydel-
ser, kvalitet og ressourcer og hvor mange medlemmer og hvilke typer af 
kontraktkunder, der anses for at være værdigivende for FA09 og med-
lemsorganisationerne.   

 
• Gennemgang af Strategi 2025 og de tre strategiske indsatser, Bæredygtig 

udvikling, Digitalisering og Kommunikation, herunder input til de strategi-
ske indsatser.  
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  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

  
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
I relation til den nuværende energikrise og de stigende priser på energi samt kra-
vet om grøn omstilling og energieffektivisering i den nye effektiviseringsaftale, 
drøftede bestyrelsen behovet for et øget tværfagligt fokus på energioptimering og 
muligheden for at ansætte en energispecialist til FA09. Der var bred enighed om 
at gå videre med dette.  
Administrationen fik til opgave at udarbejde et konkret forslag til, hvordan dette 
kan løses og hvordan det skal finansieres. Forslaget skal gerne være klar til det 
ekstraordinære bestyrelsesmøde den 5. april 2022, hvor udkast til budget 2023 
skal godkendes.   
 

4. Gennemgående punkter 

4.1 Revisionsprotokol, løbende 

 Management letter - løbende revision 2021 

FA09s revisor har som led i den løbende revision for 2021 foretaget revision af 
forretningsgangen for området indkøb og kreditorer. Revisor er opmærksom på, 
at forretningsgangsbeskrivelserne for området p.t. er under ajourføring.  
I denne forbindelse har de observeret et par forhold, der med fordel kan adresse-
res af administrationen med henblik på enten at opnå en mere effektiv forret-
ningsgang eller at reducere risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.  
Revisor foreslår, at observationerne indgår som en del af ajourføringen af forret-
ningsgangsbeskrivelserne på området. Revisor bemærker, at de ikke har konsta-
teret hverken tilsigtede eller utilsigtede fejl i forbindelse med den løbende revision 
af området. 
Revisors observationer, risikovurdering og anbefalinger samt administrationens 
bemærkninger fremgår af vedhæftede observationsskema, hvortil der henvises. 
Opmærksomheden henledes på, at revisionen ikke er afsluttet, førend de har af-
givet revisionspåtegning på administrationsorganisationens årsregnskab. 
 
Managementletter og observationsskema er vedlagt som (bilag 2).   
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
Jens Corfitzen påpegede, at han ikke kunne godkende management letter, da 
han heller ikke kunne godkende udkast til regnskab 2021.  
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4.2 Lukket punkt (ingen punkter) 

 

5. Punkter relateret til årets gang  

5.1 Årsrapport og regnskab 

Af årsrapporten fremgår det, at FA09 har haft et overskud på i alt kr. 1.836.831. 
Overskuddet er fordelt således at kr. 1.668.961 går tilbage til medlemmerne og 
kr. 167.870 kan henføres til kontraktkunder og er sættes til side til personaleud-
vikling i FA09 – jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. 

 
Overskuddet er primært sammensat af nedenstående forhold: 
 

• Konto 502 Mødeudgifter mm. for bestyrelsen. Omkostningerne er væ-
sentlig mindre end forventet, hvilket primært skyldes Covid-19. 

 
• Konto 511 Personaleudgifter. Omkostningerne er lidt større end budget-

teret, hvilket primært skyldes at hele udgiften til løn vedr. HP4 i Brøndby 
Strand ligger på denne konto og lønrefusionen ligger på konto 601555 
ekstra ydelser. Samlet set ligger personaleudgifterne lidt under budgette-
ret. 

 
• Konto 513 Kontorholdsudgifter. Diverse personaleudgifter, herunder 

frokostordning, ligger på et lavere niveau end budgetteret på grund af Co-
vid-19. IT-omkostningerne er ca. 900.000 kr. større end budgetteret, men 
modvejes i nogen grad af øgede indtægter fra afdelinger og organisatio-
ner til Unik- og iProdukter. Samlet set trækker kontorholdsudgifter over-
skuddet i nedadgående retning. 

 
• Konto 514 Kontorlokaleudgifter. Omkostningerne er lidt større end bud-

getteret, hvilket primært skyldes Covid-19 hvor der er brugt ca. tkr. 44 
mere på rengøring og leje af eksternt mødelokale. 

 
• Konto 515 Afskrivninger. På grund af, at afskrivningsgrundlaget ikke 

steg ved sidste års regnskab, er afskrivningsgrundlaget mindre end for-
ventet ved budgetteringstidspunktet og derfor er afskrivningerne væsent-
lig mindre end budgetteret. 

 
• Konto 541 Ekstraordinære udgifter. Posten korrektioner sidste år træk-

ker overskuddet ned med ca. kr. 100.000 og vedrører betalinger til kom-
petencefond, barselsfond og ATP vedr. 2020. 

 
• Konto 601 Administrationsbidrag. Ligesom i 2020 er overskuddet ført 

tilbage til medlemmerne på denne konto, og det er hovedforklaringen til 
hvorfor der er forskel på det budgetterede og realiserende beløb. 
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• Konto 602 Lovmæssige gebyrer. Posten er ca. kr. 248.000 større end 
budgetteret, hvilke primært skyldes øgede indtægter på Unik- og iProduk-
ter, som modvejes af ”nedgang” i ventelistegebyrer som der siden 2020 er 
afregnet moms af, hvilket ikke var budgetteret i hverken 2020 eller 2021. 

 
• Konto 605 og 606 Byggesager. En stor del af overskuddet kan tilskrives 

det øgede omfang af byggesager, som både påvirker indtægtssiden posi-
tivt og har medført øgede lønudgifter.  

 
• Konto 611 Ekstraordinære Indtægter. Posten korrektioner dækker over 

lønrefusion vedr. HP4 Brøndby Strand vedr. 2020 og diverse andre min-
dre korrektioner.  

 
Af balancen fremgår følgende forhold: 
 

• I regnskab 2021 kan man se, at alt inventar og IT-udstyr er værdisat til ca. 
kr. 220.000, hvilket skyldes, at der ikke er tilkommet inventar i 2021, som 
der afskrives på. 

• Værdipapirerne er faldet lidt i værdi, på grund af at kursen på obligatio-
nerne er faldet. 

• Arbejdskapitalen er faldet med kr. 250.000 da der er givet et tilskud på 
samme beløb til projekt ”Udlejning uden hænder”. Og der har været en 
tilgang på årets overskud på kontraktkunder på kr. 167.869.  
 

Balancen var i 2020 unaturligt høj, hvilket skyldes at staten har ydet tvungen hen-
stand med betaling af A-skat, AM-bidrag og moms pga. Covid-19, samt at de in-
defrosne feriepenge først kan indbetales i 2021. Balancen er nu i 2021 tilbage på 
niveau. 

 
Af hoved- og nøgletal kan man se: 

 
• At egenkapitalens forrentning er på ca. 0,9%, hvilket ligger fint i overens-

stemmelse med forretningen i 2020. 
 

• Soliditet beregnes som egenkapital divideret med balancesummen. Solidi-
teten i % er steget fra 59% til 63,2%, hvilket skal ses i lyset af at 2020’s 
soliditet var noget mindre end normalt, blandt andet på grund af hensatte 
beløb til feriepenge. 

 
• Likviditetsgraden beregnes som omsætningsaktiver divideret med kortfri-

stet gæld. Likviditetsgraden er steget fra 240% til 270%, og ligger fint i for-
hold til tidligere, hvor man reelt kun kan sammenligne med 2018.  

 
Årsrapporten indeholder ud over regnskab også information om nøgletal og øko-
nomistyring, herunder finansiel-, kapacitets- og aktivitetsstyring. 

 
Årsrapport og regnskab er vedlagt som (bilag 3). 
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FA09s ledelsesrapport 2021 blev udsendt med dagsorden til organisationsbesty-
relsesmødet den 8. december 2021. 

           
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender årsrap-
port og regnskab for 2021.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte udkast til årsrapport 
og regnskab 2021, der godkendes endeligt på bestyrelsesmødet den 30. maj 
2022. Regnskabet indstilles til godkendelse på FA09s repræsentantskabsmøde 
den 22. juni 2022. 
 
Bestyrelsen drøftede årsrapporten og stillede følgende spørgsmål til regnskabet.  

• Hvad er årsag til stigende udgifter til gennemsnitlige personaleom-
kostninger jf. de administrative nøgletal på side 1 i årsrapporten? Sva-
ret skrives til bestyrelsen i følgemail til referatet. 

• Teksten under punkt 5.1 konto 514 fjernes da den forkert og vedrører 
regnskab 2020. 

 
Jens Cortfizen udtrykte ønske om at få adgang til Finanskonto i FA09s regnska-
ber. Dette ønske blev drøftet. Det blev besluttet, at såfremt denne adgang er et 
ønske fra det enkelte bestyrelsesmedlem, skal medlemmet sende en mail til Ka-
sper Nørballe som dokumentation for denne adgang.  
 
Jens Corfitzen kunne ikke godkende udkast til regnskabet førend han havde fået 
svar på ovenstående spørgsmål og adgang til finanskontokort.  

 

5.2 Gennemgang af udkast til revisionsprotokollat  

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold 
af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. 
 
Revisor har som led i deres løbende revision for 2021 foretaget revision af forret-
ningsgangene for indkøb og kreditorer samt testet de generelle interne nøglekon-
troller. Revisors observationer og anbefalinger herom er anført i et observations-, 
risiko- og anbefalingsskema, der er fremsendt til den daglige ledelse i form af et 
Managementletter. Managementletter med tilhørende skema er vedlagt under 
ovenstående punkt 4.1.   
 
Revisors konklusion på egenkontrollen. 
 
”Det er vores vurdering, at de af ledelsen foretagne tiltag på egenkontrolområdet 
bidrager til, at administrationsorganisationen udviser skyldige økonomiske hen-
syn ved forvaltningen. Arbejdet med udbygningen af egenkontrollen fortsættes i 
de kommende år. 
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Vi har konstateret, at egenkontrollen omtales i ledelsesrapporten i form af hvilke 
tiltag, der gøres for at kunne imødekomme kravene om effektivisering mv. 
Det er vores vurdering, at administrationsorganisationens økonomistyring er vel-
fungerende. 
 
Revisionen af området har ikke givet anledning til øvrige kommentarer.” 
 
Udkast til revisionsprotokollatet er vedlagt som (bilag 4). 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen godkender udkast til revisionsprotokollatet. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte udkast til revisionsprotokollat med henblik på endelig god-
kendelse på bestyrelsesmøde d. 30. maj. 2022. For at opfylde kravet fra revisor 
om, at der udarbejdes en fast procedure for bestyrelsens gennemgang og god-
kendelse af forretningsgangsbeskrivelserne inkl. de identificerede kontroller og 
restrisici, herunder ved ændringer mv. udarbejder Administrationen en procedure 
for bestyrelsens godkendelse af forretningsgange mv jf. ovenstående til godken-
delse på bestyrelsesmødet i juni måned, hvor der jf. årshjulet og relateret til te-
maet organisation er et punkt om forretningsgange. Administrationen har inden 
mødet fremsendt udkast til en procedure herfor til revisor, der gerne medtager en 
beskrivelse heraf i protokollen. Administrationen indstiller sammen med resten af 
forretningsgangene proceduren til godkendelse på mødet bestyrelsesmødet, så-
ledes at den bliver indarbejdet i årshjulet. 
 

 Jens Corfitzen kunne ikke godkende udkast til revisionsprotokol med henvisning 
til at han ikke kunne godkende regnskab 2021.  

5.3 Bestyrelsens beretning  

Bestyrelsens beretning 2021 vedlægges som (bilag 5). 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter og godkender beretningen. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede og godkendte beretningen til forelæggelse til endelig god-
kendelse på FA09s repræsentantskabsmøde d. 22. juni 2022. 
Jens Corfitzen påpegede, at han ikke kunne godkende beretningen med henvis-
ning til at han ikke kunne godkende regnskab 2021.   
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5.4 Udkast til budget 2023 og ydelseskatalog 

Ifølge årshjulet fremlægger administrationen udkast til kommende års budget på 
1. kvartals møde. Den foreløbige prognose for budget 2023 er, at den følger al-
mindelige pris- og lønstigninger. Dog kendes de overenskomstmæssige lønstig-
ninger for HK-medarbejdere ikke endnu.  

Forretningsudvalget har besluttet at udskyde godkendelse af udkast til budget 
2023 til efter det afholdte strategiseminar, således at eventuelle strategiske be-
slutninger, der kan have indflydelse på udkast til budget 2023 med dertil hørende 
ydelseskatalog, kan indarbejdes i disse. 

Forretningsudvalget foreslår, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 
uge 14, med godkendelse af udkast til budget 2023, med tilhørende ydelseskata-
log.  

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender forret-

ningsudvalgets forslag om at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 
uge 14, med godkendelse af udkast til budget 2023 med tilhørende ydel-
seskatalog.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte forretningsudvalgets 
forslag om at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde.  
  
Der blev besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde med godken-
delse af udkast til budget 2023 den 5. april 2022 kl. 19 i FA09.   

 

6. Punkter relateret til mødets temaer 

6.1 Evaluering af direktøren (årshjul) 

Formålet med dette tema er, at bestyrelsen forholder sig til arbejdsdelingen mel-
lem bestyrelsen og direktionen, herunder direktørens løn, kompetencer og stil-
lingsbeskrivelse.   
Direktionen forestår den daglige ledelse af virksomheden, og en stor del af de op-
gaver, der påhviler bestyrelsen i relation til en forsvarlig varetagelse af organisati-
onen, vil ofte være delegeret til direktøren - (eks. udarbejdelse af udkast til ledel-
ses- og årsrapport, strategi og egenkontrol). Det er derfor afgørende, at direktio-
nens handlinger er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker. Derfor er ar-
bejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion væsentlig at få fastlagt.  
 
Direktørens opgaver og ansvar er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden og i di-
rektørkontrakten med tilhørende stillingsbeskrivelse, der er vedlagt som (bilag 6 
og 7).   
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter ovenstående tema og evaluerer direktørens indsats. 
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 Beslutning:  
Bestyrelsen evaluerede direktørens indsats. Der var en god dialog i bestyrelsen, 
der dermed sikrede at alle fik tilkendegivet deres feedback på direktøren og der-
med også på administrationen.  
Der var bred enighed om en tilfredshed med den måde Kasper Nørballe har fået 
opbygget organisationen på, og dermed også den øverste ledelse af de forskel-
lige afdelinger i organisationen. Det opleves positivt, at afdelingen Byg nu er be-
gyndt at virke og fungere, og dermed kan støtte op om de forskellige byggesager 
og aflaste Ejendomsdrift og de større projekter i deres portefølje. Det blev itale-
sat, at Kasper Nørballe skal huske at modtage konstruktiv kritik af organisationen 
på en positiv måde, så denne kan vendes og bruges til udvikling. 

 

7. Eventuelt 
  

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 30. maj 2022. der er besluttet et eks-
traordinært bestyrelsesmøde d. 5. april 2022.  
 

 

8. Bilag 
 Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2021 
 Bilag 2 – Management letter – løbende revision 2021 
 Bilag 3 – Årsrapport og regnskab 2021 
 Bilag 4 – Udkast til revisionsprotokollat 2021 
 Bilag 5 – Bestyrelsens beretning 2021 
 Bilag 6 – Direktørkontrakt 
 Bilag 7 – Stillingsbeskrivelse, direktør 
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