
 

 
 

Glostrup, den 25. april 2022 

 

 

Referat  5. april 2022 
Mødeart: FA09 - Bestyrelsesmøde 
 
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup (tilgængelig via Microsoft Teams) 
 
Mødetid: kl. 19:00 
 

Deltagere: 
Via Teams Nikolaj Jørgensen Formand PAB og FA09 
 Palle Christensen Formand HVIDOVREBO og næstformand FA09 
Via Teams 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 
Via Teams Christopher Røhl Andersen Formand Grønjordskollegiet 
 
 Kasper Nørballe Adm. direktør 
 Mia Faurholdt Chef for ledelses- og udviklingssekretariat 
 Henrik Meyer Rasmussen Økonomichef 
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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 referat fra bestyrelsesmøde 9. marts 2022 
 
Referat er vedlagt som (bilag 1).  
Vedlagt som (bilag 2) er mail fra hhv. Erik Andersen og Kasper Nørballe vedr. til-
føjelse til punkt 5.2: ”Gennemgang af udkast til revisionsprotokollat”.  
 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter tilføjelsen til referat og beslutter hvad der skal stå i 
det endelige referat.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede tilføjelsen til referatet og besluttede at der tilføjes admini-
strationens tilføjelser til Pkt. 5.2: Gennemgang af udkast til revisionsprotokollat:  
For at opfylde kravet fra revisor om at der udarbejdes en fast procedure for besty-
relsens gennemgang og godkendelse af forretningsgangsbeskrivelserne inkl. de 
identificerede kontroller og restrisici, herunder ved ændringer mv. udarbejder Ad-
ministrationen en procedure for bestyrelsens godkendelse af forretningsgange 
mv jf. ovenstående til godkendelse på bestyrelsesmødet i maj måned, hvor der jf. 
årshjulet og relateret til temaet organisation er et punkt om forretningsgange. Ad-
ministrationen har inden mødet fremsendt udkast til en procedure herfor til revi-
sor, der gerne medtager en beskrivelse heraf i protokollen. Administrationen ind-
stiller sammen med resten af forretningsgangene proceduren til godkendelse på 
mødet bestyrelsesmødet, således at den bliver indarbejdet i årshjulet. 
 

 
 

2. Godkendelse af udkast til budget 2023 
 
Der er hovedsagelig følgende forklaringer til budget 2023 på udgiftssiden: 
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Lønudgifterne vil stige med ca. kr. 3 mio. både på grund af flere ansættelser, for-
ventede lønstigninger og lønreguleringer. Udgiften vil modsvares af en tilsva-
rende merindtægt på administrationshonoraret, som følge af tilgangen af lejemål. 

• Som en konsekvens af de stigende lønudgifter vil pensionen stige med kr. 
307.000 og de øvrige personaleudgifter vil ligeledes stige med kr. 
186.000. 

• IT-udgifterne vil stige med ca. kr. 600.000, både som følge af flere besty-
relser, afdelinger, medarbejdere mm. blandt andet som følge af Nygårds-
parken og de nye afdelinger i PAB, men det vil blive gradvist opvejet at 
tilsvarende indtægter. 

• Personaleudgifterne vil stige i forhold til regnskabet, da samfundet er ved 
at normalisere sig efter Covid-19 med blandt andet udgifter til kurser og 
uddannelse af personalet, personalepleje mm. men også i forhold til bud-
get 2022 med ca. kr. 100.000, da der er flere ansatte og forventelige pris-
stigninger.   

Der er hovedsagelig følgende forklaringer til budget 2023 på indtægtssiden: 

• Administrationshonoraret vil stige med ca. kr. 3 mio. som følge af Grøn-
jord, Nygårdsparken og de nye afdelinger i PAB. Af samme grund stiger 
indtægten på forbrugsregnskaber også med kr. 264.000. 

• Grunden til at indtægten på anden administration vil falde lidt er, at FA09 
har opsagt Bakkehaven pr. 31. december 2022. 

• Indtægten på Ekstra ydelser vil stige med kr. 275.000 i forhold til budget 
2022, primært på grund af indtægten på kommunikationsmedarbejderen i 
HP4-sagen i Brøndby Strand. 

• Ventelistegebyrerne forventes at stige, som følge af tilgangen af Nygårds-
parken. 

• I forhold til ovenstående stigende IT-udgifter relateret til bestyrelser og 
ejendomskontorer, så vil IT-indtægten stige med kr. 377.000 

• Indtægterne på IT er lidt mindre end realiseret i regnskab 2021, da vi for-
venter at kunne effektivisere nogle licenser. 

• Indtægterne på byggesager vil stige med kr. 200.000 

Der er flere andre mindre poster under udgifter og indtægter, som trækker i 
begge retninger, der er udeladt i ovenstående gennemgang. 

Samlet set giver ovennævnte udgifter og indtægter et mindre behov for at øge 
administrationshonoraret for at kunne balancere udgifter og indtægter.  

Administrationshonoraret vil således stige med 0,98% svarende til kr. 36 
per lejemålsenhed. 

 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter og godkender udkast til budget 2023.  
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 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede udkast til budget 2023 og godkendte det. Erik Andersen ef-
terlyste udkast til ydelseskataloget for 2023, der iht. bestyrelsens vedtagne års-
hjul skal forelægges bestyrelsen sammen med budgetudkastet på mødet i 1. 
kvartal. Administrationen bekendtgjorde, at der ingen ændringer sker i ydelseska-
taloget som følge af udkastet til budget 2023. Administrationen tager til efterret-
ning, at ydelseskataloget fremadrettet skal fremlægges både udkast til budget 
samt endelig godkendelse af budgettet til møde i december 2023. Herefter god-
kendte bestyrelsen udkastet til budget 2023. 

 

3. Ansættelse af energispecialist 
  

På bestyrelsesmødet den 9. marts 2022, var der bred enighed om at administrati-
onen skulle gå videre med muligheden for at ansætte en energispecialist og at 
administrationen fik til opgave at udarbejde et konkret forslag til, hvordan dette 
kan løses og hvordan det skal finansieres til bestyrelsesmødet den 5. april 2022.  
 
Administrationen ser nedenstående opgaver som centrale for den nye funktion 
som bliver placeret i ejendomsdrift.   
 

• Være på forkant med rådgivning omkring grøn omstilling, energiforhold og 
reguleringer samt støtteordninger mv indenfor forsynings- og energibran-
chen.  

• Sikre strategisk, systematisk og analytisk opfølgning på de obligatoriske 
energimærker og ejendommenes generelle energimæssige tilstand. 

• Bidrage med specialviden inden for energi og energioptimering i forbin-
delse med større drift- og vedligeholdelsessager samt i forbindelse med 
bygge- og renoveringssager.  

 
 Baseret på erfaring med ansættelser af byggetekniske medarbejdere med bygge-

teknisk baggrund fx ingeniør, konstruktør eller lignende er det administrationens 
vurdering at ansættelse af en sådan medarbejder vil koste ca. kr. 800.000 årligt.  

 
 Nedenstående er skitseret to muligheder for at finansiere stillingen: 
 
 A) Finansiere stillingen ved at øge personaleomkostningerne med ca. kr. 

800.000, hvilket svarer til en stigning på 2,6% i budget 2023, således at den sam-
lede stigning vil være på ca. 3,5%. 

 
 B) Finansiere stillingen i 2023 med midler fra FA09s arbejdskapital og evaluere 

på værdien af ovenstående funktion til budgetlægningen for 2024.  
 
 I begge tilfælde kan stillingen besættes hurtigst muligt, da der har været flere 

ubesatte stillinger i årets første 4 - 5 måneder.  
 

Det indstilles: 
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• at bestyrelsen drøfter og godkender at der ansættes en energispecialist 
hurtigst muligt og om finansieringen af denne skal ske efter ovenstående 
skitserede løsningsmodel A eller B. 

 
 Beslutning: 

Der var bred enighed i bestyrelsen i at godkende en ansættelse af en energispe-
cialist med finansieringen gennem løsningsmodel B.  
Jens Corfitzen ønskede ikke at tilslutte sig en ansættelse af energi konsulent. 
Den øvrige bestyrelse ønskede at der sættes i gang med dette hurtigst muligt og 
at der evalueres årligt på effekten af dette tiltag. Denne udgift indregnes i udkast i 
budget 2023.  

 

4. Eventuelt 
  

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 30. maj 2022.  
 
 

 

 Bilag 
 Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2022 
 Bilag 2 - Mail fra hhv. Erik Andersen og Kasper Nørballe 
 Bilag 3 - FA09 budget 2023 
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