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Dagsorden 
 
 Godkendelse af dagsordenen. 
 Administrationen varetager referentfunktionen. 

 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender dagsordenen og eventuelt vælger en ordstyrer. 
 

 Beslutning: 

Der blev spurgt til hvorfor emnet ”lønanalyse” ikke var et selvstændigt 
punkt på dagsordenen. Det er et delpunkt under punkt 4.3. At det ikke er 
et selvstændigt punkt skyldes, at der endnu ikke foreligger direkte sam-
menligneligt brugbart materiale for den almene boligsektor.  
 
Palle Christensen blev valgt til ordstyrer, da Nikolaj Jørgensen deltog via Teams. 
 
Administrationen v/Mia Jarbøl Faurholdt skrev referat. 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. juni 2022 

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

• at bestyrelsen godkender referatet. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte referatet.  
 

 
 
2. Meddelelser og orientering fra administrationen 

2.1 Meddelelser fra administrationen 

2.1.1  FA09s personaleforening 

Som noget nyt har FA09 fået etableret en personaleforening. Alle medarbejdere i 
FA09 er med i foreningen og der er allerede arrangeret forskellige arrangementer 
hen over efteråret. 

For at styrke sammenhængskraften og for at give de ansatte i boligorganisatio-
nerne mulighederne for også at kunne være en del af en personaleforening med 
de tilbud det giver, foreslås det, at personaleforeningen udvides til også at kunne 
omfatte de ansatte i boligforeningerne.  

Økonomien i personaleforeningen er med en egenbetaling på 25 kr. pr måned og 
et arbejdsgiverbidrag pr. medarbejder på 500 kr. om året.  
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Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter, om FA09s personaleforening skal udvides til også 

at omfatte muligheden for ansatte i boligorganisationerne.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede om FA09s personaleforening skal udvides til også at om-
fatte ansatte i boligorganisationerne. Der var enighed om, at det var en god idé 
og at den endelige beslutning skal træffes i den enkelte boligorganisations orga-
nisationsbestyrelse. Administrationen skal udarbejde en indstilling til kommende 
organisationsbestyrelsesmøder, så der kan tages særskilt stilling til det.  

 
 
2.2 Orientering fra administrationen 

2.2.1  Nyt om personale 

I juli, august og september måned blev der sagt farvel til 4 kollegaer, en projekt-
chef, en HR-partner, en lønkonsulent samt en økonomimedarbejder i Kollegiefæl-
lesskabet. 

Samtidig kan der siges velkommen til 4 nye medarbejdere. En ny driftschef, en 
ny bygge- og udviklingschef samt en økonomimedarbejder og en administrativ 
receptionist til Kollegiefællesskabet. 

Derudover kan vi glæde os over at vores elev i Udlejningen blev færdigudlært og 
nu er fastansat i Udlejningen i den ene af de to stillinger, der blev ledige i foråret. 
Der er startet en ny elev i udlejningen pr. 1. september 2022. 

  
2.2.2  Nyt fra Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøudvalget (AMU)  

Der har været afholdt to møder i AMU i hhv. maj og september og fokus har på 
disse møder været på brandforanstaltninger i boligorganisationerne.  
 
Det har blandt andet været undersøgt om det er et krav, at der skal udarbejdes 
en ATEX APV. ATEX APV er et særskilt område, ift. eksplosionsfare og er ikke 
en del af den sikkerhedsgennemgang, som i dag udføres af et eksternt firma. 
AMU blev oplyst, at der ikke er et krav om ATEX-APV for boligafdelingerne.   
 
Der arbejdes forsat på muligheden for at benytte hedvandsbrænder i stedet for 
gasbrænder. Det er mere miljømæssigt og kræver ikke certificering at bruge hed-
vandsbrænder.  
 
Det nye Bygningsreglement (BR-18) – DKV-planer – med fokusområde Brand 
betyder, at der skal ske en sikring af brandudstyr, branddøre m.m. er opdateret 
og at afdelingerne bl.a. har de rette serviceaftaler tilknyttet, der hvor det er på-
krævet. Der er igangsat arbejde med et par eksterne firmaer til at gennemgå for-
skellige boligafdelinger, og der foregår pt. en vurdering af de udarbejdede rappor-
ter. 
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Arbejdsulykker drøftes løbende i udvalget og vi har heldigvis ikke haft nogen af 
alvorlig karakter. 
 
Det har desværre ikke været muligt at afholde et SU-møde i perioden. 
 

2.2.3  Nye overenskomster 2023 

I foråret 2023 skal overenskomsterne inden for den almene sektor fornys. Der har 
traditionelt været 5 overenskomster på BLs område, men med den nye rengø-
ringsoverenskomst er der nu 6. 
- HK – overenskomsten 
- ESL overenskomsten for ejendomsfunktionærer 
- Faglig Puls overenskomsten for inspektører 
- 3F-overenskomsten for gartnere 
- 3F- overenskomsten for rengøringspersonale 
- AC-overenskomsten for akademikere 
 
Overenskomsterne forhandles i Dansk Erhverv. I forbindelse med overenskomst-
forhandlingerne i 2023 vil de HK-ansatte i den almene sektor komme fuldt over 
på HKs landsdækkende Funktionæroverenskomst, dog med nogle særbestem-
melser.  
 
Udviklingen i løn kendes ikke endnu, men det forventes at den høje inflation vil 
have indvirkning på forhandlingerne.  

 

2.2.4  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, som blev sendt til 
samtlige beboere i FA09’s medlemsorganisationer. I alt 7.500 beboere fik mulig-
hed for at svare, og der var en flot svarprocent på 26.  
 
Den nye beboertilfredshedsanalyse sendes på samme måde til alle medlemsor-
ganisationerne. Analysen er opdelt med målrettede, relevante spørgsmål til hhv. 
beboere, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser. I undersøgelsens 
spørgeramme er der medtaget spørgsmål fra sidste undersøgelse for at kunne 
sikre et benchmark. Der er derudover suppleret med enkelte nye spørgsmål om-
handlende bæredygtighed, herunder også sociale initiativer. 
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Beboertilfredshedsanalysen sendes til i alt ca. 9.500 beboere og vil være åben 
for besvarelser i 2-3 uger.  
Udkast til spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse er vedlagt som (bilag 2a, 2b 
og 2c) til orientering.  
 
Både MTU og beboertilfredshedsanalysen er planlagt til at løbe af stablen i no-
vember 2022. 
 
 

2.2.5  Energikampagne 
 
Som en del af de strategiske handleplaner og målsætninger er der i starten af ok-
tober 2022 husomdelt en informationsskrivelse om, hvordan der hensigtsmæssigt 
kan spares på energien, uden at det går ud over indeklimaet. Informationsskrivel-
sen er vedlagt som (bilag 3) 
 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen i punkterne 2.2.1 – 2.2.5 til efterret-
ning.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen i punkterne 2.2.1 – 2.2.5 til efterretning.  
 
Efter udsendelse af dagsordenen blev der eftersendt et forslag om at tilbyde 
medarbejdere influenzavaccination. Det blev besluttet, at tilbuddet skal gælde for 
samtlige medarbejdere, både i administrationen og i boligorganisationerne. 
 
Til punkt 2.2.4 blev der ytret ønske om, at bestyrelsesmedlemmer, der både er 
afdelingsbestyrelsesmedlem og også organisationsbestyrelsesmedlem, kan 
svare på spørgerammer til både afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrel-
ser. Der var lagt den forudsætning ind i undersøgelsen, at i tilfælde af både be-
styrelsespost i afdelingsbestyrelse samt organisationsbestyrelse skal der svares 
som organisationsbestyrelsesmedlem. Denne forudsætning skyldes, at spørger-
ammen for den enkelte vil blive uhensigtsmæssigt lang, hvis der både skal sva-
res som afdelingsbestyrelsesmedlem og organisationsbestyrelsesmedlem. Det er 
også anbefalingen fra det eksterne konsulentfirma, Ennova, der skriver, at skal 
man svare på alle tre spørgerammer er det langt over hvad de normalt anbefaler. 
En estimeret merpris på en sådan udvidelse vil være ca. 15.000 – 20.000 kr. Ef-
ter bestyrelsesmødet er bestyrelsen blevet enige om, at bestyrelsesmedlemmer, 
der både sidder i en afdelingsbestyrelse og i en organisationsbestyrelse, får 
spørgsmål til hhv. afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, jf. punkt 
2.2.4 i dagsordenen samt bilag 2.b og 2.c.   
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3. Orientering fra udvalg 

3.1 Forretningsudvalget 
 

 Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 21. september 2022, hvor 
dagsordenen til nærværende møde blev udarbejdet. 

 

3.1.2  MasterCard/Nets 

 Forretningsudvalget drøftede de seneste mail vedrørende digitale underskrifter 
vedrørende MasterCard / Nets.  

 
I forbindelse med outsourcing af lønnen til Azets fik administrationen at vide, at 
den skulle bemyndige Azets til at afvikle lønnen over MasterCard (det gamle 
Nets). 
 
Administrationen fulgte MasterCards anvisninger og i den ene løsningsmodel, 
blev bestyrelsen bedt om at skrive under med Nem-Id, det viste sig bare at det 
var en ”Medarbejdersignatur” der skulle til. Derfor kunne denne løsningsmodel 
ikke bruges. 
 
Den anden løsningsmodel ville Danske Bank ikke godkende, idet alle bestyrel-
sesmedlemmer fra alle organisationer skulle skrive under – hvilket ikke var en 
mulighed, i forhold til at lønnen skulle afleveres til kørsel hos Azets omkring 12. 
september. 
 
Efter noget tovtrækkeri med Danske Bank og med henvisninger til administrati-
onsaftaler og vedtægter, lykkedes det at få en tredje løsning på plads. Derefter 
blev der udarbejdet en fuldmagt som Nikolaj, Palle og Kasper som tegningsberet-
tigede i FA09 kunne skrive fysisk under på. 

 

3.1.3 Evaluering af repræsentantskabsmøde 

  Efter repræsentantskabsmødet har der været tilbagemeldinger på, at man ønsker 
noget mere fællesskab før møderne, da oplevelsen er, at de fleste repræsentant-
skabsmedlemmer kommer sammen med bestyrelsesmedlemmerne og ”flagrer” 
lidt rundt indtil repræsentantskabsmødet starter. Forretningsudvalget vil gerne 
høre, om der er gode idéer til ovenstående og om der er idéer til emner, der kan 
tages op på repræsentantskabsmøderne.  

 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
• at bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmøderne og har en dialog om 

hvordan de eventuelt kan gøres bedre – både før og på selve mødet.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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Bestyrelsen drøftede hvordan repræsentantskabsmøderne kan gøres bedre og 
besluttede, at der skal ændres i Bestyrelsens årshjul, så møder i 3. og 4. kvartal 
slås sammen til et møde i november. Dermed afholdes der ikke et bestyrelses-
møde før repræsentantskabsmødet i december som hidtidig praksis. Mødet i de-
cember bliver udelukkende et repræsentantskabsmøde med et fagligt indhold og 
en efterfølgende julemiddag. I år skal der være oplæg fra energispecialisten og 
administrationen påtager sig værtsrollen. 

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 og drøftede i den forbindelse, at det 
skal undersøges ved tilsynet i Glostrup Kommune, hvilken betydning det har, når 
et bestyrelsesmedlem ikke ønsker at underskrive, eksempelvis revisionsprotokol-
lat og/eller regnskabet.  

 
 
4.2  Opfølgning på økonomi 

På 2. kvartals bestyrelsesmøde orienterede administrationen om, at budgettet 
balancerer med et mindre overskud i størrelsesordenen 200-500.000 kr., men at 
der i dette beløb ikke var indregnet negativt kapitalafkast.  
 
Seneste budgetopfølgning udviser samme overskud som ovenstående. Forvent-
ningen til den negative forrentning ligger nu tæt på de 10%, hvilket kan betyde et 
tab på op til kr. 1.6 mio. FA09 kan ikke på samme måde som boligafdelingerne 
påføre tabet på balancen, hvilket vil sige at det skal føres i driften.  

 
Når årets endelige resultat af den negative forrentning kendes, skal bestyrelsen 
drøfte om der eventuelt skal ske en udlodning fra arbejdskapitalen til dækning af 
den negative forrentning. Dette kunne være under forudsætning af, at et eventu-
elt senere positivt kapitalafkast ikke tilbagebetales til boligorganisationerne, indtil 
der som minimum er dækning for tidligere udlodninger til dækning af negativt ka-
pitalafkast fra arbejdskapitalen.  

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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4.3 Punkter til fremtidige bestyrelsesmøder 

Vedtægter for FA09 – som følge af beslutning i pkt. 5.3 i referat af 30. maj 2022. 
  
Lønstatistik og lønanalyse – som følge af beslutning i pkt. 3.1.1 i referat af 6. ok-
tober 2021. 
 
 
 

 Beslutning: 

FA09s vedtægter blev kort drøftet. Det blev besluttet, at der skal nedsættes et 
vedtægts- og forretningsordensudvalg, der skal udarbejde et oplæg til senere 
drøftelse. På mødet blev udvalget nedsat med Nikolaj Jørgensen, Alexander 
Bruhn Skjøth, Palle Christensen, Erik Andersen og Kasper Nørballe. Administrati-
onen faciliterer udvalget og indkalder til første møde.  
 
Lønstatistik og lønanalyse bliver sat på når administrationen har modtaget og 
analyseret brugbart statistisk materiale.  
 
 

5. Punkter relateret til årets gang  

5.1 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.  
Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal tage kontakt til Glostrup Kom-
mune for at få et styringsdialogmøde.  

 

5.2 Bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt på mødet 30. maj 2022. 
Bestyrelsens forretningsorden er vedlagt som (bilag 4). 

   
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter og godkender forretningsordenen.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede forretningsordenen og beslutningskompetencer mv. og be-
sluttede, at bestyrelsens forretningsorden tages med som punkt i det nedsatte 
udvalg jf. punkt. 4.3 
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5.3 Bestyrelsens Årshjul 

Årshjulet er vedlagt som (bilag 5). 
   
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter og godkender Årshjulet  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede og godkendte Årshjulet med de ændringer som følger af 
drøftelserne i punkt 3.1.3 Det reviderede årshjul udsendes til bestyrelsen.  

 
 

6. Punkter relateret til mødets temaer  

6.1 Forsikring 

Punktet er sidst behandlet på bestyrelsesmødet 30. maj 2022, pkt. 6.1.1.  
 
 På ovenstående bestyrelsesmøde orienterede administrationen om, at der i Willis 

Statusrapport for 2021 var identificeret uforsikrede risici i forbindelse med Cyber 
sikkerhed. Administrationen har anmodet Willis om at indhente tilbud på en Cyber 
forsikring.  

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 Beslutning: 

Administrationen havde eftersendt tilbud fra Willis på en Cyberforsikring. Besty-
relsen godkendte at tegne en Cyberforsikringen til en årlig forsikringspræmie på 
17.000 kr.  

 

6.2 God selskabsledelse 

På bestyrelsens strategiseminar den 19. marts 2022 blev punktet god selskabsle-
delse drøftet.  

 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen drøfter om der er emner der skal tages op vedrørende god 

selskabsledelse.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede punktet og besluttede, at forretningsudvalget skal udarbejde 
og arrangere et heldagsseminar i foråret med temaet god selskabsledelse, her-
under godt bestyrelsessamarbejde og -ansvar.   
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6.3 Strategi 

 Input til strategi, forretnings- og handleplaner 
 
På bestyrelsens strategiseminar den 19. marts 2022 gennemgik bestyrelsen stra-
tegi 2025 og de tre delstrategier for bæredygtig udvikling, digitalisering og kom-
munikation og bestyrelsen kom med input til disse.  
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

6.4 Bestyrelsesevaluering og udvikling 

 Punktet relaterer sig til årshjulets punkt 5 og tages op en gang årligt.   
 
Bestyrelsen har tidligere drøftet bestyrelsesmedlemmernes mulighed for bestyrel-
sesuddannelse. Bestyrelsen har tidligere godkendt at Kasper Nørballe tager be-
styrelsesuddannelsen på CBS og at man deraf vil drage erfaringer fra den. Ka-
sper Nørballe orienterer om uddannelsen på mødet.  
 

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

hed for at deltage i kurser og uddannelse.  
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede punktet og tog orienteringen fra Kasper Nørballe til efterret-
ning. Igen var der enighed om vigtigheden af planlægning af et heldagsarrange-
ment om selskabsledelse jf. punkt 6.2 samt muligheden for uddannelse til besty-
relsesmedlemmer. 

 
 

7. Eventuelt 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 7. december 2022. 
Der afholdes også et kort repræsentantskabsmøde med oplæg. Herefter er der 
spisning og hygge.  
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8. Bilag 
 Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2022 
 Bilag 2a – Udkast Spørgeskema beboere 
 Bilag 2b – Udkast Spørgeskema for afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
 Bilag 2c – Udkast Spørgeskema til organisationsbestyrelsesmedlemmer 
 Bilag 3 – Informationsskrivelse vedrørende energi 
 Bilag 4 – Bestyrelsens forretningsorden 
 Bilag 5 – Årshjul for bestyrelsen 
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