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Dagsorden 
 
 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 
 
 Forretningsordenen er tilrettet efter aftale på strategiseminaret, der blev 

afholdt den 19. marts 2022. Ændringerne er skrevet med rødt.  
 Forretningsorden for FA09s bestyrelse er vedlagt som (bilag 1).  
 
 Administrationen varetager referentfunktionen. 

 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender dagsordenen og forretningsorden for FA09s be-
styrelse. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
 
I forhold til forretningsordenen blev det besluttet, at der til § 1, stk. 1 tilføjes: ”Be-
styrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder” og til § 4, stk. 4 tilføjes: 
”Ved ønske om afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde jf. § 4 stk. 2 skal 
dette indkaldes til afholdelse senest 21 dage efter ønsket er fremsat.” 
 
I § 5 i forretningsordenen tilføjes ”Bestyrelsen kan udpege en ordstyrer”.  
Erik Andersen var ikke enig i tilføjelsen, da ordstyrerfunktionen er indeholdt i for-
mandens opgave med at lede mødet, som beskrevet i § 5 stk. 1 andet punktum.   
 
Der tilføjes i § 8 stk. 1 efter første punktum ”, der foretages af administrationen.”  
 
Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med de ovenstående tilføjelser.  
 
Administrationen v/Mia Jarbøl Faurholdt skrev referat. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 5. april 
2022 
 
Referat er vedlagt som (bilag 2).  
 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender referatet.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte referatet.  
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2. Meddelelser 
 
2.1 Orientering fra administrationen 

2.1.1  Nyt om personale  

I april måned blev der sagt farvel til tre kollegaer, bygge- og udviklingschefen, en 
driftschef samt en økonomimedarbejder. 
 
Samtidig kan der siges velkommen til fire nye medarbejdere. En udlejningsmed-
arbejder, der er startet 1. april 2022, en ny økonomikonsulent og en senior byg-
geprojektleder der starter 1. juni 2022 samt en ny driftschef, der starter 1. juli 
2022.  
 

2.1.2 Nyt fra Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og 
arbejdsmiljøudvalget (AMU)  

Der har været afholdt SU møde den 2. maj 2022. Emnerne på mødet omhand-
lede generel orientering, gennemgang af personalehåndbogen samt opfølgning 
på de afholdte MUS (medarbejderudviklingssamtaler). Det generelle billede er, at 
der er travlt i afdelingerne, og at fokus er på at udføre god service til glæde for 
beboerne. Som opfølgning på årets MUS dannes et overblik over ønsker til kom-
petenceudvikling. 
 
Arbejdsmiljøorganisationen, AMO har holdt møde den 2. marts 2022, hvor der 
bl.a. blev talt om MTU/APV, arbejdsulykker og uddannelse. Der var som vanligt 
dialog om den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Der er planlagt en kursusdag den 17. 
maj 2022, hvor emnet er: Forebyggelse af vold og trusler samt en temadag den 
10. juni 2022 med emnerne: Forandringer, sundhed og motivation.  

 
Arbejdsmiljøudvalget, AMU har møde d. 25/5-2022 og planlagte møder d. 6/9 og 
23/11-2022. I AMU skal der i 2022 bl.a. arbejdes med DKV-planer jf. BR-18, 
(Brandsikring - gennemgang af bygninger i forhold til nyt bygningsregulativ, BR-
18) ATEX-APV (vurdering om der er en potentiel farlig eksplosiv atmosfære ved 
det konkrete arbejde) og ukrudtsbrænding kontra hedevandsbrænder.  
 

2.1.3  Outsourcing af lønområdet  

I forbindelse med at vores nuværende lønkonsulent har valgt at gå på pension, 
og at administrationen har vurderet, at det kan være vanskeligt at rekruttere en 
ny lønkonsulent til varetagelse af lønfunktionen, er administrationen i gang med 
at analysere mulighederne for en outsourcing af lønområdet. Denne analyse på-
går pt.  
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2.1.4  Tilfredshedsundersøgelser, MTU 2022 og beboertilfredshedsanalyse  

I FA09s strategi 2025 er de tre strategiske mål: høj beboertilfredshed, konkurren-
cedygtigt administrationshonorar samt høj medarbejdertilfredshed. Det er de tre 
mål, der indikerer om FA09 lykkedes med strategien. Disse tre mål var også mål i 
FA09s strategi 2020. 
 
Medarbejdertilfredsheden blev målt i 2018, 2020 og skal måles igen i 2022. MTU 
foretages hvert andet år, og der arbejdes målrettet med de aspekter undersøgel-
sen peger på der skal arbejdes med for hhv. at fastholde eller forbedre tilfredshe-
den. I 2018 blev undersøgelsen foretaget i administrationen og i 2020 blev den 
udvidet til også at omfatte medlemsorganisationernes personale. I 2022 vil den 
ligeledes omfatte administrationen og medlemsorganisationernes personale. 
 
I januar 2017 blev der iværksat en beboertilfredshedsanalyse, der blev sendt til 
samtlige beboere i medlemsorganisationerne. I alt 7500 fik mulighed for at svare 
og der var en flot svarprocent på 26. Der iværksættes en ny beboertilfredsheds-
analyse i januar 2023. 
 
Økonomi: MTU 2022: 150.000 kr. Beboertilfredshedsanalyse 2023: 200.000 kr.   

  
Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at der 
bruges kr. 350.000 fra arbejdskapitalen. 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen i punkt 2.1.1 – 2.1.4 til efterretning og godkendte at 
der bruges kr. 350.000 fra arbejdskapitalen til MTU og beboertilfredshedsana-
lyse, herunder tilfredsheden blandt beboerdemokraterne. 
 
Jens Corfitzen kan ikke tilslutte sig godkendelse af punktet.  
 
Der blev stillet forslag om, at der fremover skal evalueres på om udgifter til MTU 
skal indtægtsføres i driftsbudgettet eller tages af arbejdskapitalen. 

 

3. Orientering fra udvalg 

3.1 Forretningsudvalget 
 

 Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 16. maj 2022, hvor dagsorde-
nen til nærværende møde blev udarbejdet. 

 



 
  

6 
 

3.1.1  Lønstatistik og lønanalyse  

Dansk Erhverv arbejder på at få tilgængelige tal om 2021 færdige i uge 25. I 
Dansk Erhvervs Netstat er det muligt at sammenligne tal om løn, sygefravær og 
arbejdsulykker.  
 
https://www.danskerhverv.dk/radgivning/statistik-om-lon-og-personale/netstat/  

 
Arbejdet med at harmonisere arbejdsfunktionerne på tværs af boligorganisatio-
nerne er desværre ikke afsluttet endnu, så det vil ikke kunne ses i 2021-statistik-
ken. 
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

  
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
Bestyrelsen ønsker at punktet tages med til næste bestyrelsesmøde. 
 

4. Gennemgående punkter 

4.1 Opfølgning på økonomi 

Resultat af budgetopfølgning: 
Budgettet balancerer med et mindre overskud i størrelsesordenen 200-500.000 
kr. Dog er der ikke indregnet negativt kapitalafkast.  
 
Per 30. april 2022 er det negative kapitalafkast hos Nykredit på 3,39% for de 
korte obligationer og 6,18 for de mellemlange obligationer.  
 
I gennemsnit en negativ forrentning på 4,8%. Hvis man benytter den gennemsnit-
lige forrentning på obligationsbeholdningen på kr. 16,1 mio. kr. giver det en udgift 
på ca. 775.000 kr. 
 
Forhåbentligvis retter kapitalafkastet sig, men vi skal nok forvente et negativt re-
sultat af kapitalforvaltningen i 2022. 

 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

 

https://www.danskerhverv.dk/radgivning/statistik-om-lon-og-personale/netstat/
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4.2 Opfølgning på strategi 

Der gives en opfølgning på strategien og strategiseminaret på det ordinære re-
præsentantskabsmøde den 22. juni 2022.  
  

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
4.3 Lukket punkt (ingen punkter) 

 

5. Punkter relateret til årets gang  

5.1 Endelig godkendelse af årsrapport og regnskab 2021 

På bestyrelsesmøde den 9. marts 2022 godkendte bestyrelsen udkast til årsrap-
port og regnskab 2021 til endelig godkendelse på dette møde. 
 
På bestyrelsesmødet den 9. marts 2022 blev udkast til årsrapport fremlagt. Be-
styrelsen havde enkelte bemærkninger og spørgsmål til regnskabet. Administrati-
onen har efterfølgende svaret på spørgsmålene i mail af 16. marts 2022. 
Det blev på mødet også godkendt, at bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til 
finanskontokort i FA09s regnskab ved henvendelse til Kasper Nørballe. Denne 
adgang er efterfølgende givet til Jens Corfitzen. 
 
Endelig udgave af årsrapport og regnskab 2021 vedlægges som (bilag 3). 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen endeligt godkender årsrapport og regnskab 2021.  
 
 Beslutning: 

Jens Corfitzen påpegede, at han ikke kunne godkende årsrapport og regnskab 
2021, da der ikke var fremlagt lønintervaller på medarbejdernes løn i administrati-
onen, som han på et bestyrelsesmøde havde ønsket.    
 
Bestyrelsen har den 8. december 2021 under pkt. 2.3 besluttet, at der i stedet 
skal arbejdes med en analyse af lønomkostninger og lønniveauet på tværs af 
sektoren, også for at afklare udviklingen af FA09’s administrationshonorar. For at 
kunne i gang sætte denne analyse afventes sammenlignelige data fra Dansk Er-
hverv, der i øjeblikket arbejder på lønstatistik for branchen. 
 
Bestyrelsen var enige i, at selvom disse oplysninger endnu ikke forelå, havde det 
ingen betydning for bestyrelsens godkendelse af regnskab og årsrapport samt at 
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de manglende oplysninger ikke kan betragtes som fejl eller mangler i årsrappor-
ten og regnskabet.   
 
Herefter blev der spurgt til om Jens Corfitzen kunne påpege fejl og mangler i års-
rapporten og regnskabet som grundlag for ikke at ville godkende og underskrive. 
Dette kunne Jens Corfitzen ikke.   
 
Bestyrelsen mener, at årsrapporten og regnskab 2021 er retvisende og bestyrel-
sen har pligt til at godkende det.  
 
Bestyrelsen godkendte endeligt årsrapport og regnskab 2021. 
 

 
5.2 Revisionsprotokollat 

På bestyrelsesmøde den 9. marts 2022 godkendte bestyrelsen udkast til revisi-
onsprotokollat for regnskab 2021 med henblik på endelig godkendelse på besty-
relsesmøde den 30. maj. 2022.  

 

 Revisionsprotokollat vedlægges som (bilag 4). 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat for 2021. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at rykke godkendelse af revisionsprotokollat 2021 til efter 
punkt 6.3, hvorefter det blev godkendt. 
 

 

5.3 Vedtægter for FA09 (ifølge 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 22. juni 2022. 

• at bestyrelsen godkender årshjul. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede vedtægterne og ønsker at der til dagsordenen for repræ-
sentantskabsmødet tilføjes et punkt omhandlende dispensation for, at der i 
FA09s bestyrelse kan sidde et medlem der ikke er beboer. Konkret gælder det for 
Grønjordskollegiet. Denne dispensation gives med henblik på en senere afklaring 
af vedtægterne for FA09.  
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5.4 Forberedelse af repræsentantskabsmøde (ifølge Årshjul)  

Repræsentantskabsmødet holdes onsdag 22. juni 2022 kl. 18.00 på Scandic 
Glostrup. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt på bestyrelsesmøde 9. marts 2022. 
Forretningsudvalget og administrationen har været tilfreds med samarbejdet med 
revisor og anbefaler bestyrelsen at genvælge RI som revisor for regnskabsåret 
2022.  
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 2022.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at indstille til repræsentantskabet at genvælge RI som re-
visor for regnskabsåret 2022. 

 
 

6. Punkter relateret til mødets temaer 

6.1 Afklaring af forsikring og kontrakter (årshjul) 

6.1.1  Forsikring  

 FA09 har den 10. maj 2022 afholdt statusmøde med FA09 s forsikringsmægler 
wtw (Willis). På mødet blev vedlagte statusrapport for 2021 gennemgået og der 
blev lagt en udbudsstrategi for kommende EU-udbud for de boligorganisationer, 
hvis forsikringer udløber den 31. december 2022. Udbuddet vil blive lavet som et 
rammeudbud.  

 
 På side 5 i vedhæftede statusrapport er der identificeret uforsikrede risici og ad-

ministrationen har bedt om at få et tilbud på en Cyber forsikring.  
 

Statusrapport 2021 Willis er vedlagt som (bilag 8). 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

6.1.2  Kontrakter og rammeaftaler  

 På FA09s bestyrelsesmøde den 8. december 2021 blev ydelseskataloget for 
2022 drøftet, herunder betaling i form af en særlig ydelse for brug af 
rammetaler.  
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 Gældende for alle rammeaftalerne er, at der ikke er krav om at de bruges af bo-

ligorganisationerne og at FA09 ikke tager honorar, gebyr eller anden betaling for 
brug af rammeaftalerne.  

 FA09 har nedenstående ramme- og samarbejdsaftaler:  
   
A: Rådgivningsydelser ingeniør og arkitekt 
B: Rammeaftale med Kammeradvokaten 
C: Rammeaftale med Taxera  
D: Rammeaftale med ISTA vedr. forbrugsregnskaber- og målere 

 E: Samarbejdsaftale på forsikringsmægler ydelsen 
 
Vedlagt som (bilag 9) er oversigt over FA09s ramme- og samarbejdsaftaler. 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter rammeaftalerne og at bestyrelsen beslutter, at over-

sigten sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer i medlemsorganisatio-
nerne.    

  
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede rammeaftalerne og besluttede, at oversigten sendes til 
samtlige bestyrelsesmedlemmer i medlemsorganisationerne, og at oplysningen 
om FA09’s honorar for brug af rammeaftalerne, som beskrevet i Ydelseskataloget 
for 2022, slettes. 
 
Prisliste til rammeaftalen for ISTA eftersendes med referatet.   
 

6.2 Administrationsaftale (årshjul) 

FA09s standard administrationsaftale er vedlagt som (bilag 10). 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter og beslutter om der skal foretages ændringer i afta-

len. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede administrationsaftalen og besluttede, at der skal rettes på 
side 8, så der ikke fremgår navne af standardadministrationsaftalen. 
 

6.3 Forretningsområder og forretningsgange (årshjul) 

 Ifølge driftsbekendtgørelsen §13 stk. 5 skal boligorganisationens bestyrelse påse, 
at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle væsentlige driftsområder i bo-
ligorganisationen. 
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 Jf. §13 stk. 3 skal boligorganisationen løbende gennemføre egenkontrol bl.a. via 
en tilbagevendende gennemgang af alle forretningsområder samt dokumentation 
heraf. 

 
 Identificerede forbedringspunkter skal løbende implementeres i forretningsområ-

derne. 
 
 Driftsbekendtgørelsen benytter altså 2 begreb: 

• Forretningsområde 
• Driftsområde 

  
 I Driftsbekendtgørelsen benyttes forretningsområde tre gange og driftsområde en 

gang. Det er FA09s vurdering, at betydningen af de to begreber er identiske. Der-
for benyttes kun ordet forretningsområde fremadrettet. 

 
 På bestyrelsesmødet den 9. marts 2022 blev det besluttet, at der udarbejdes en 

fast procedure for bestyrelsens gennemgang af forretningsgangsbeskrivelserne 
inkl. de identificerede kontroller og restrisici. 

 
 Administrationen har udarbejdet nedenstående procedure, der sikrer bestyrel-

sens mulighed for at påse de skriftlige forretningsgange jf ovenstående. Procedu-
ren indarbejdes i FA09s årshjul under temaet organisation, hvor der relateret til 
temaet, er et dagsordenspunkt om forretningsområder og forretningsgange.  

 
 Procedure: 
 Revisor har vurderet at følgende emner indenfor forretningsområder er væsent-

lige: 
 Løn 
 Husleje 
 Fraflyttere 
 Betalinger, herunder indkøb og håndtering af kreditorer 
 Tildeling af tilskud fra dispositionsfonden, trækningsretten og arbejdskapi-

talen 
 Likviditet herunder formueforvaltning  

 
 Forretnings- og arbejdsgange, som relaterer sig til ovenstående emner samles i 

et dokument, hvor ændringer i kontroller og restrisici fremhæves. 
 
 Bestyrelsen påser (jf. driftsbekendtgørelsen §13 stk. 5) ved deres gennemgang 

af ovenstående dokument, at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle væ-
sentlige forretningsområder og bliver samtidig bekendt med kontroller og restri-
sici. 

  
 Bestyrelsens gennemgang af væsentlige forretnings- og arbejdsgange finder jf. 

bestyrelsens årshjul sted i andet kvartal hvert år og føres efterfølgende til referat. 
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 Administrationen indstiller sammen med resten af forretnings- og arbejdsgange 
proceduren til godkendelse på bestyrelsesmødet, således at den bliver indarbej-
det i årshjulet. 

 
 FA09s forretnings- og arbejdsgange 2022 er vedlagt som (bilag 11). 
 
  Administrationen har bedt revisor om at bidrage med en beskrivelse af, hvilken 

restrisiko mv., der er i de foreliggende forretningsgangsbeskrivelser, herunder 
forslag til yderligere kontroller eller andet, der efter revisors vurdering kan tilpas-
ses de nuværende forretningsgange. 

 
 Revisors gennemgang af FA09s forretningsgangsbeskrivelser er beskrevet i Del-

revisionsmemo som er vedlagt som (bilag 12) 
 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
• at bestyrelsen godkender administrationens udkast til procedure for 

bestyrelsens gennemgang af forretningsgangsbeskrivelserne inkl. de 
identificerede kontroller og restrisici  

• at bestyrelsen påser de vedlagte forretningsgange. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Bestyrelsen godkendte administrationens udkast til procedure for bestyrelsens 
gennemgang af forretningsgangsbeskrivelserne inkl. de identificerede kontroller 
og restrisici. Proceduren indskrives i årshjulet.  
 
Bestyrelsen påså de vedlagte forretningsgange. 
 
Bestyrelsen godkendte på baggrund af de forelagte forretningsgange revisions-
protokollat jf. punkt 5.2.  
Jens Corfitzen kunne ikke godkende revisionsprotokollat grundet ar han ikke har 
godkendt årsrapport og årsregnskab 2021. 
 
Bestyrelsen ønsker at gengive bestyrelsens standpunkt fra punkt 5.1 vedr. mang-
lende godkendelse fra Jens Corfitzen. 

 

7. Eventuelt 
  

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde den 22. juni 2022 efter repræsen-
tantskabsmødet. 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. oktober 2022. 
 
Der var drøftelse af valg af formand til BL.  
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8. Bilag 
 Bilag 1 – Forretningsorden for FA09s bestyrelse 
 Bilag 2 – Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. april 2022 
 Bilag 3 – Årsrapport og regnskab 2021 
 Bilag 4 – Revisionsprotokollat 2021 
 Bilag 5 – Vedtægter 
 Bilag 6 – Årshjul 
 Bilag 7a – Aftalebrev RI 
 Bilag 7b – Forretningsbetingelser RI 
 Bilag 8 – Statusrapport 2021 Willis 
 Bilag 9 – Oversigt over rammeaftaler 
 Bilag 10 – FA09s standard administrationsaftale 
 Bilag 11 – FA09s forretnings- og arbejdsgange 2022 
 Bilag 12 – Delrevisionsmemo 
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