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Dagsorden 
 
 Godkendelse af dagsordenen. 
 Administrationen varetager referentfunktionen. 

 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender dagsordenen og eventuelt vælger en ordstyrer. 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
Administrationen v/Mia Jarbøl Faurholdt skrev referat. 
 
Mødet blev indledt med at byde Jan Kollemorten velkommen som nyt bestyrel-
sesmedlem i FA09s bestyrelse. I den forbindelse ønskede Jan Kollemorten at 
sige tak for den gode måde Nygårdsparken var blevet modtaget af FA09. 
Nygårdsparken er yderst tilfreds med den måde boligorganisationen er blevet 
serviceret og der blev ydet virkelig god hjælp allerede fra starten.  

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. oktober 2022 

Referatet 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 i mødet 

 
 
 
2. Meddelelser og orientering fra administrationen 

 
2.1 Orientering fra administrationen 

2.1.1  Nyt om personale 

 Der starter en projektleder i Byggeafdelingen den 1. december 2022. Og det er 
lykkedes af finde en ny HR medarbejder til Ledelses- og udviklingssekretariatet, 
der starter den 1. januar 2023.  
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2.1.2  Nyt fra Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøudvalget (AMU)  

 Der har været afholdt et AMU-møde og et SU-møde i FA09 regi. På SU-mødet 
blev den generelle arbejdsglæde og status i FA09 drøftet. I arbejdsmiljøudvalget 
var emner som MTU og bestyrelsestilfredsheden på dagsordenen, samt oplad-
ning af el-ladecykler og håndtering af farligt affald.   
 

2.1.3 Tilfredshedsundersøgelser, MTU 2022 og beboertilfredshedsanalyse  

Det er besluttet, at der i november 2022 skal gennemføres en beboertilfredsheds-
analyse blandt FA09’s medlemsorganisationer. Analysen er opdelt med målret-
tede, relevante spørgsmål til hhv. beboere, afdelingsbestyrelser og organisations-
bestyrelser.  
 
Beboertilfredshedsanalysen er d. 22. november 2022 sendt til i alt ca. 9.100 be-
boere og vil være åben for besvarelser i 2-3 uger. På mødet vil de overordnede 
resultater kort præsenteres med en drøftelse af den efterfølgende proces. 
 
MTU 2022 er netop afsluttet og resultaterne er ved at blive fremlagt for medarbej-
derne. På mødet vil de overordnede resultater kort præsenteres.  

 

2.1.4  Personaleforening 

 På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at tilbyde alle ansatte at være 
med i FA09s personaleforening. Dette er dog efterfølgende trukket tilbage, da de 
nuværende vedtægter ikke giver mulighed for dette. Der arbejdes på andre løs-
ninger, der skal styrke samarbejdet og fællesskabet mellem de administrative 
medarbejdere i FA09 og de ansatte i medlemsorganisationerne.  

 

2.1.5  EU-udbud af forsikringer 

 FA09s forsikringsmægler har i forbindelse med samlet rammeudbud for en del af 
medlemsorganisationerne udbudt Motor- og arbejdsskadeforsikring. Administrati-
onen har fulgt Willis anbefalinger og opnået en samlet besparelse på kr. 158.635.  
 
Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager orienteringen i punkterne 2.1.1 – 2.1.5 til efterret-
ning.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen i punkterne 2.1.1 – 2.1.5 til efterretning.  
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3. Orientering fra udvalg 

3.1 Forretningsudvalget 
 

 Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 23. november 2022, hvor 
dagsordenen til nærværende møde blev udarbejdet. 

 

3.1.1 Mødekalender  

  Udkast til mødekalender for 2023 er vedlagt som (bilag 2). 
  
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender mødekalenderen. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen med nedenstående ændringer. 
Mødet fra den 14. juni 2023 rykkes til den 21. juni 2023. Et heldags bestyrelses-
seminar planlægges til den 29. april 2023.  

 
3.2 Vedtægt- og forretningsordensudvalg 
  

På bestyrelsesmødet den 5. oktober 2022 blev det besluttet at nedsætte et ved-
tægts- og forretningsordensudvalg, der skal udarbejde et oplæg til reviderede 
vedtægter og forretningsorden til senere drøftelse.  
Udvalget består af Nikolaj Jørgensen, Alexander Bruhn Skjøth, Palle Christen-
sen, Erik Andersen og Kasper Nørballe.  
 
Administrationen faciliterer udvalget og foreslår, at der på nærværende møde fin-
des en dato for første møde i udvalget.  
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at udvalget finder en 

dato for første møde i udvalget. 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Første møde i udvalget er planlagt 
den 25. januar 2023 kl. 16:30 i FA09. 

 
 

4. Gennemgående punkter 

4.1 Revisionsprotokol  

 Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne.  
 

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
4.2  Opfølgning på økonomi 

På 3. 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 stadig tæt på de 8 %, hvilket kan betyde 
et tab på op til kr. 1,3 mio.  
 

 Beslutning om regnskabsprincip for negativt kapitalafkast fremgår af dagsordens
 punkt 6.1 Input til årsrapporten og regnskab (tema). 
 

 Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
4.3 Punkter til fremtidige bestyrelsesmøder 

Lønstatistik og lønanalyse – som følge af beslutning i pkt. 3.1.1 i referat af 6. ok-
tober 2021. Lønstatistik og lønanalyse bliver sat på når administrationen har 
modtaget og analyseret brugbart statistisk materiale fra Dansk Erhverv.  
 
 

5. Punkter relateret til årets gang  

5.1 Styringsdialog 

Der afholdes styringsdialogmøde med Glostrup Kommune, der er FA09s tilsyns-
kommune torsdag den 15. december 2022 kl. 9:30. Bestyrelsen har besluttet, at 
forretningsudvalget deltager på styringsdialogmødet.  
 
På mødet gennemgås bl.a. FA09s regnskab og revisionsprotokollat for 2021.  
Administrationen har som aftalt på seneste bestyrelsesmøde forhørt sig om regn-
skabet kan godkendes trods manglende underskrift fra et bestyrelsesmedlem. Til-
synet har svaret, at almindelig praksis så vidt de ved er, at man noterer forholdet, 
og herefter betragter regnskabet som fyldestgørende underskrevet, så længe 
man fx ved et referat kan dokumentere, at bestyrelsen (flertallet) har godkendt.  
  

  Det indstilles: 
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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 Beslutning: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

5.2 Egenkontrol (Tema) 

Formålet med temaet er, at bestyrelsen har mulighed for at sikre, at der er et ef-
fektivt kontrolsystem, der medvirker til at reducere strategiske og økonomiske ri-
sici samt at organisationen lever op til lovens krav om, at den skal drives forsvar-
ligt og effektivt.  
Bestyrelsen har i samarbejde med administrationen fastlagt en årlig plan for 
egenkontrollen. Administrationen udarbejder årligt (december måned) en ledel-
sesrapport, der indeholder analyser og effektiviseringstiltag, der udmøntes i en 
række handleplaner og mål for det kommende år samt en afrapportering (doku-
mentation og feedback) på disse fra det foregående år.  
 

 Ledelsesrapport 2022, analyser og handleplaner 2023 
Ledelsesrapport 2022 redegør for administrationens arbejde med årets handle-
planer samt de overordnede målsætninger i Strategi 2025. Rapporten er samtidig 
dokumentation for den gennemførte egenkontrol i det forløbne år, som sammen 
med FA09’s årsrapport (økonomistyring) og årsregnskab vil indgå i bestyrelsens 
årsberetning for 2022. FA09’s årsrapport 2022 vil ligeledes indeholde en mere 
uddybende beskrivelse af årets gang, opgaver og begivenheder – både i FA09 
og på ejendomskontorerne. Årsrapport og årsberetning udarbejdes i foråret 2023. 

 
Nedenstående er uddrag fra ledelsesrapport 2022 som vedlægges som (bilag 3) 
 
År 2022 var andet år med det strategiske arbejde under Strategi 2025. De strate-
giske indsatser og målsætninger er ved at være forankret i organisationen og 
handleplanerne godt undervejs.  
 
De tre strategiske indsatser og tilhørende målsætninger i Strategi 2025 er: 

 
• Bæredygtig udvikling 
• Bæredygtig organisation og ledelse 
• Bæredygtig udvikling i boligorganisationer og afdelinger 

 
• Digitalisering  
• Digitalisering i FA09 og på ejendomskontorerne 
• Digital transformation – nye services til beboerne og beboerdemokratiet 

 
• Kommunikation 
• Den interne kommunikative indsats i FA09 og på ejendomskontorerne 
• Den eksterne kommunikative indsats til beboerdemokratiet og samar-

bejdspartnere 
 

Strategisk målsætning: Bæredygtig organisation og ledelse 
Inden for den strategiske indsats var der udvalgt tre handleplaner under den stra-
tegiske målsætning ”Bæredygtig organisation og ledelse”. 
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Handleplan: Styrkelse af samarbejde og tværfaglig opgaveløsning i FA09 
Resultatet af MTU 2020 (medarbejdertilfredshedsanalysen) viste, at der er behov 
for at styrke samarbejdet i FA09. Ved gennemgang af resultaterne i de enkelte 
afdelinger var den tværfaglige opgaveløsning og især snitfladeproblematikker et 
gennemgående tema. Derfor blev der igangsat et internt projekt, der havde til for-
mål at analysere, hvor der var snitfladeproblematikker.  
 
Handleplan: Styrkelse af et tættere samarbejde mellem administrationen og 
boligorganisationerne  
Handleplanen har sat større fokus på videndeling til de ansatte i boligorganisatio-
nerne. Ejendomsmestre/ejendomsledere inviteres løbende til ”mestermøder” i 
FA09 eller på Teams, hvor der orienteres om aktuelle emner, f.eks. MTU, nye 
overenskomster, varslinger, MUS-samtaler og senest om beboertilfredshedsun-
dersøgelsen.  
 
Handleplan: Kompetenceudviklingsplaner for de forskellige medarbejder-
grupper i FA09 og i boligorganisationerne. 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra ejen-
domsdrift og HR, der har startet analysearbejdet og udarbejdet skabeloner til 
kompetenceplaner. Til næste år skal de så udfyldes med inddragelse af flere 
medarbejdere. 
 
Strategisk målsætning: Bæredygtig udvikling i boligorganisationer og afde-
linger  
Til den strategiske målsætning ”Bæredygtig udvikling i boligorganisationer og af-
delinger” var der i 2022 udvalgt én handleplan. 

 
Handleplan: En indsats målrettet større udbredelse af kendskabet til mulig-
hederne for grønne investeringer i boligorganisationerne, herunder ex. 
energibesparende initiativer. 
FA09 ønskede at analysere mulige initiativer, der kan understøtte muligheden for 
grønne investeringer og et overblik over, hvilke initiativer, der kunne igangsættes 
de kommende år. Analysen udmøntede i, at der blev ansat en energispecialist i 
FA09.  
 
Strategisk målsætning: Digitalisering i FA09 og på ejendomskontorerne  
Med den strategiske målsætning Digitalisering i FA09 og på ejendomskontorerne 
ønsker FA09 at effektivisere, optimere og sikre en bedre drift og opgaveløsning. 
Ved at automatisere vores arbejdsgange kan vi frigive tid til at yde en endnu 
bedre service til beboerne. Til denne strategiske målsætning var der i 2022 ud-
valgt én handleplan: 
 
Handleplan: Øget digitalisering af interne arbejdsgange (Udlejning uden 
hænder og iOpgave) 
Denne handleplan omfatter de to digitaliseringsprojekter ”Udlejning uden hæn-
der” og ”iOpgave”.  
 
Med projektet ”Udlejning uden hænder”, er det vurderet, at det vil være en stor 
fordel, at det manuelle arbejde, der i dag udføres i forbindelse med flytteproces-
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sen erstattes af en it-løsning. Og i 2022 har FA09 arbejdet videre med de igang-
satte initiativer inden for digital ind- og fraflytningsproces samt digitalt lejetilbud. 
Vi har deltaget i analysefasen af digital fraflytning hos UNIK og er ved at være 
klar til at teste digital fraflytning. 
 
Med implementeringen af planlægningssystemet iOpgave kan vi digitalisere og 
optimere den administrative opgavestyring på ejendomskontorerne. Systemet er 
integreret med administrationssystemet, UNIK Bolig, og giver ejendomspersona-
let et rigtig godt værktøj til registrering og behandling af alle opgaver og sager i 
afdelingen. I 2022 er iOpgave blevet implementeret på en lang række ejendoms-
kontorer, som i dag bruger systemet som en integreret del af deres daglige opga-
veløsning. 
 
Strategisk målsætning: Digital transformation – nye services til beboerne 
og beboerdemokratiet 
En digital transformation vil understøtte FA09’s udvikling mod at kunne levere 
ekstra services, der øger beboertilfredsheden. I 2022 var der udvalgt én handle-
plan: 
 
Handleplan: Bedre service til beboerne ved hjælp af digitale løsninger (Ud-
lejning uden hænder og iOpgave) 
Denne handleplan tager også udgangspunkt i de digitale løsninger Udlejning 
uden hænder og iOpgave – dog her med fokus på, hvordan løsningerne giver be-
boeren bedre service med de nye muligheder for selvbetjening og automatiseret 
opgaveløsning.  
 
Strategisk målsætning: Ekstern kommunikativ indsats 
Det er et mål i strategi 2025, at FA09 kommunikerer bedre og mere med beboer-
demokratiet for at understøtte dem i at varetage deres funktion. Dette hænger 
sammen med vores værdi om, at man skal føle sig set og hørt, og med hensig-
ten, at god kommunikation kan hjælpe til at skabe større grad af mening og for-
ståelse med opgaven som beboerdemokrat og beboerdemokratiet.  
 
For 2022 var der udvalgt to handleplaner, der skulle understøtte beboerdemokra-
tiet ved hjælp af videndeling, tæt samarbejde og udrulning og implementering af 
de lovgivningsmæssige muligheder for øget digital kommunikation til beboerde-
mokratiet.  
 
Handleplan: Øget understøttelse af bestyrelsesarbejdet med en tydeligere 
og mere direkte kommunikation til bestyrelsen 
Et af tiltagene under handleplanen var udarbejdelse af målrettet velkomstmateri-
ale til nyvalgte i afdelingsbestyrelserne, som de modtager umiddelbart efter, de er 
valgt ind i bestyrelsen. Dernæst blev alle nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer inviteret til kursus i administrationen, hvor de kunne få mere information om 
bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med FA09.  
 
Handleplan: Øget digital kommunikation i bestyrelsesarbejdet 
Denne handleplan var udvalgt med baggrund i ønsket om flere digitale mulighe-
der for beboerne samt ønsket om at støtte en bæredygtig udvikling med minime-
ring af papirspild. Administrationen arbejdede på muligheden for at den endelige 
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indkaldelse og dagsorden samt øvrigt materiale til afdelingsmødet skulle være 
tilgængeligt digitalt på BeboerWeb, beboerapp og hjemmeside fremfor at det 
skulle printes og omdeles i postkasserne. 
 
Emnet var til drøftelse på FA09’s bestyrelsesmøde i marts 2022, hvor bestyrelsen 
besluttede, at den nye digitale løsning skal være omfattet af ydelseskataloget. 
Det blev dog bekræftet, at det er den enkelte boligorganisation og dens afdelin-
ger, der beslutter om man vil bruge den nuværende løsning med fysiske indkal-
delser eller den nye digitale løsning. I 2022 har alle afdelinger fortsat anvendt fy-
siske indkaldelser – dog kan alt materialet også tilgås på FA09’s digitale plat-
forme. 

 
Handleplan: En informationsindsats til beboerne i den almene boligsektor 
om, hvordan effekten af energirenoveringer kan opnås gennem en ændret 
energiadfærd 
Under handleplanen blev der udarbejdet informationsmateriale til samtlige bebo-
ere hos FA09’s medlemsorganisationer. Materialet blev omdelt i postkasser lige 
op til fyringssæsonens start og var udformet som en tjekliste til at gennemgå boli-
gen på en række punkter, som skulle hjælpe med at spare på energien og samti-
dig passe på boligen.  

 

Analyser 2022:  Fælles indkøb og udbud  

På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2021 godkendte FA09’s bestyrelse igang-
sættelse af en ekstern analyse af området indkøb af varer- og tjenesteydelser. 
Administrationen har nu modtaget de behandlede data fra konsulentfirmaet A-2 
og er pt. i gang med at analysere og kvalificere data, for at den endelige rapport 
kommer med så konkrete og operationelle tiltag som muligt.  
 
Der har vist sig at være en del problematikker med at sammenligne data med an-
dre boligorganisationer uden for FA09, da data fra den eksterne leverandør, som 
konsulentfirmaet benytter, ikke indeholder konteringsdata.  
 
Ud over rapporten med konkrete tiltag og udbudsområder, arbejdes der også på 
både at lave en ny indkøbspolitik, der ud over lovmedholdelighed også ser på 
bæredygtighedens mange aspekter, controlling og begrænser mulighederne for 
svig. Den nye indkøbspolitik bliver implementeret i boligorganisationer og afdelin-
ger i en mindre folder med konkrete råd til indkøb, regler og vejledninger, samt 
pristabeller/timepriser på de hyppigste arbejder. 
 
 
Handleplaner 2023 
Der er udvalgt 11 handleplaner for 2023 inden for de tre strategiske indsatser: 
 
Bæredygtig organisation: 
• Handleplan: styrkelse af samarbejde og tværfaglig opgaveløsning i FA09  
• Handleplan: styrkelse af et tættere samarbejde mellem administrationen og 

boligorganisationerne.  
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• Handleplan: Kompetenceudviklingsplaner for de forskellige medarbejder-
grupper i FA09 og i boligorganisationerne. 
 

Bæredygtig udvikling i boligorganisationerne: 
• Handleplan: En indsats målrettet større udbredelse af kendskabet til mulig-

hederne for grønne investeringer i boligorganisationerne, herunder ex. ener-
gibesparende initiativer. Der skal udarbejdes en strategi for energieffektivise-
ring, den grønne omstilling samt en finansieringsmodel.  

• Handleplan: Bæredygtige bygge- og renoveringssager. Der er nedsat en in-
tern arbejdsgruppe, som skal sikre, at processen foregår smidigt med en 
bedre kommunikation. Derudover skal den professionelle bygherreforret-
ningsførelse understøtte den grønne omstilling i bygge– og renoveringssa-
ger. 
 

Digitalisering: 
• Handleplan: digitalisering af interne arbejdsgange 
• Handleplan: digital transformation med formål at øge beboerservice 

  
Kommunikation: 
• Handleplan: øget understøttelse af bestyrelsesarbejdet med en tydeligere og 

mere direkte kommunikation til bestyrelsen  
• Handleplan: øget digital kommunikation i bestyrelsesarbejdet – undersøge 

nye muligheder i de digitale platforme 
• Handleplan: En plan for hvilke områder der kan tilgås digitalt, det kan være 

varslinger eller forbrugsregnskaber mv.  
 
Analyser 2023 
Der arbejdes videre med den udførte benchmark analyse af FA09s indkøb ift. 
den almene boligbranche samt intern benchmark af FA09s 8 boligorganisationers 
indkøb af varer og tjenesteydelser og en indkøbsoptimering af udvalgte vare- og 
tjenesteydelsesområder. 

 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter og godkender ledelsesrapport 2022 og handlepla-
ner for 2023.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede ledelsesrapport 2022 og godkendte denne sammen med 
handleplaner for 2023.  

 
 
5.3 Budget og ydelseskatalog 2023 

  Endelig budget 2023 
   
 Primo 2022 blev udkast til budget 2023 udarbejdet med de forudsætninger der 

var på daværende tidspunkt, som desværre har ændret sig en del siden. Det er 
særligt udsatte renoveringsprojekter, inflation og usikkerhed om de kommende 
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overenskomster, der skal forhandles primo 2023, der vil have betydning for bud-
get 2023.  

 
 Tilpasning af budget 2023 

Samlet set har vi estimeret at indtægterne på bygge- og renoveringssager falder 
fra 7,2 mio. kr. til 5,84 mio. kr., svarende til en mindre indtægt på kr. 1,36 mio. kr. 
 

  1). Byggesagshonorar for nybyggeri sættes op fra 2 mio. kr., til 2,5 mio. = 0,4 
mio. kr. 

 
  2). Byggesagsadministrationshonorar nedsættes fra 5,2 mio. kr. til 3,34 mio. kr., 

= 1,86 mio. kr. 
 
  For at imødekomme den manglende indtægt på byggesagshonorarer nedsættes 

personaleudgifterne fra 38.838.000 kr. til 36.778.000 kr., = 2,06 mio. kr.  
  Nedsættelsen af personaleudgifterne kommer fra en budgetteret stilling i Byg 

samt afsatte midler til en administrativ stilling.  
  De sidste kr. 700.000 skal henføres til at udgifterne til lønmedarbejderen er flyttet 

til IT- udgifter som følge af outsourcing af dele af lønfunktionen. 
 

På den baggrund holdes udgangspunktet for stigningen på 0,98% i budget 2023 
 
 
Forventede stigninger i budgetåret 2023. 
 
Inflation 
Der er ca. for 10 mio. kr. øvrige udgifter i budget 2023, som siden budgettet blev 
udarbejdet primo 2022 er steget med 5-10%, svarende til en ekstra udgift på 0,5 
til 1 mio. kr. 
 
Løn og overenskomster 
Der er en stor sandsynlighed for, at lønbudgettet ikke er tilstrækkeligt til at dække 
de nye overenskomster, som kommer i foråret 2023.  
Vi vurderer, at en ekstra lønstigning kan komme op på 2%, svarende til en ekstra 
udgift på 750.000 kr. 
 
Samlet set vil der være forventede ekstraomkostninger på op til 1,75 mio. kr. i for-
hold til senest kendte udgave af budget 2023, svarende til at administrationsho-
noraret skal sættes op med 5,6%. 
 

  I det vedlagte budget for 2023 er administrationshonoraret for 2023 og satsen for 
forbrugsregnskaber uændret med en stigning på 0,98%.  

 
  Administrationen ønsker en drøftelse af hvorledes de forventede ekstraudgifter 

skal håndteres i forhold til det endelige budget for 2023.  
 
  Administrationen ser nedenstående to muligheder. 
 

A. Administrationshonoraret fastholdes med den risiko, at der vil være over-
skridelser på op til kr. 1,75 mio. kr. når der aflægges regnskab for 2023. 
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B. Administrationshonoraret sættes op med 5,6%. 
 
  Hvis bestyrelsen vælger løsning A, vil udarbejdelsen af budget 2024 indeholde 

både stigninger for 2023 og 2024. 
    
  Udkast til endeligt budget 2023 er vedlagt som (bilag 4). 
 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter udkast til endeligt budget 2023 og træffer beslutning 
om det endelige administrationshonorar for 2023.  

 
 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede udkast til endeligt budget 2023 og besluttede model A. 
  
Jens Corfitzen påpegede, at han ikke kunne godkende budgettet 2023, da han 
ikke kunne godkende den af bestyrelsen tidligere trufne beslutning om, at den 
økonomiske udgift til en energikonsulent i FA09 skulle afholdes af arbejdskapita-
len. 

 
   Ydelseskatalog 2023   
   
  Der er lavet nedenstående ændringer til ydelseskataloget. 
 
  Ændring i timepriser og stigning ift. NPI i stedet for budgetstigning, indføjelse af 

kommunikationsfunktionen samt mindre redaktionelle ændringer. Ændringerne er 
skrevet med rødt på siderne 10, 16 og 20. 

 
  Udkast til endeligt Ydelseskatalog 2023 er vedlagt som (bilag 5).  
 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender ydelseskatalog 2023. 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte ændringerne og ydelseskatalog 2023.  
 

5.4 Bestyrelsens Årshjul 

Det reviderede årshjul, der blev eftersendt efter bestyrelsesmødet den 5. oktober 
2022, er vedlagt som (bilag 6). 

 
  Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender Årshjulet. 
 
 Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte Årshjulet.  
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6. Punkter relateret til mødets temaer  

6.1 Input til årsrapporten og regnskab (tema) 

Bestyrelsen drøfter om der er særlige forhold, der skal indgå i årsrapporten og 
regnskab for 2022. 
 
Som der er orienteret om under punkt 4.1, er forventningen at den negative for-
rentning af FA09s arbejdskapital vil udgøre tæt på 8 %. Dette svarer til et tab på 
op til kr. 1,3 mio.  
 

 Til brug for udarbejdelsen af regnskab for 2022 skal det besluttes, om det fulde 
tab skal tages i arbejdskapitalen, så der stadig udbetales et eventuelt overskud 
fra driften af FA09, eller om der i dette noget særlige år ikke skal udbetales over-
skud, hvis overskuddet på driften er mindre end tabet på den negative forrent-
ning.  

 
 Hvis det fulde beløb tages af arbejdskapitalen skal det besluttes, om eventuelle 

fremtidige gevinster på forrentningen af FA09s arbejdskapital, skal dække tabet 
inden at eventuel positiv forrentning af FA09s arbejdskapital udbetales som even-
tuelt overskud.  

  
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter om der er særlige forhold der skal indgå i årsrappor-
ten for 2022 og tager stilling til regnskabsprincipper for den negative for-
rentning.  
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede input til årsrapporten for 2022 og besluttede, at der skiftes 
regnskabsprincip så der sker en sondring mellem renter og kursværdien på de 
investerede midler, så renteudgifter eller -indtægter påføres driften og at der 
fremover budgetteres med dette. Administrationen vurderer årligt ved regnskabs-
aflægning om arbejdskapitalen har en rimelig størrelse og forelægger dette for 
bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af årsrapporten og regnskabet.  

 

6.2 Revidering af strategien (tema) 

Bestyrelsen drøfter om der er behov for revidering af strategien. Strategi 2025 er 
vedlagt som (bilag 7). 

 
 Det indstilles: 

• at bestyrelsen drøfter om der er behov for revidering af strategien. 
 

 Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede strategien og vurderede at det er den rigtige vej FA09 går 
med det strategiske arbejde.  

 
 



 
  

15 
 

7. Eventuelt 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 8. marts 2023. 
 
 
 

8. Bilag 
 Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2022 
 Bilag 2 – Udkast mødekalender 2023 
 Bilag 3 – Ledelsesrapport 2022 
 Bilag 4 – Endeligt budget 2023 
 Bilag 5 – Ydelseskatalog 2023 
 Bilag 6 – Årshjul revideret 2022 
 Bilag 7 – Strategi 2025 
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