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 Glostrup, den 16. december 2015 

  
Referat Den 15. december 2015 
  
 
 FA09 
Mødeart: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup 
Mødetid: kl. 17.30 
 
 Der vil blive serveret lidt mad efter repræsentantskabsmødet. 

 
 
Deltagere: 
 Else Janhøj formand HJEM og næstformand FA09 
 Jette Philipsen næstformand HJEM 
 Nikolaj Jørgensen formand PAB og formand FA09 
 Kai Dinesen næstformand PAB 
 Palle Christensen formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09 
 Christel Halberg bestyrelsesmedlem HVIDOVREBO 
 Allan Rasmussen formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09          
Afbud Thomas Jepsen næstformand BAB 
 Michael Gravengaard formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09 
 John Althoff-Andersen næstformand FSB Gladsaxe 
 Jens E.T.H. Andersen formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09  
 Jakob Albertsen bestyrelsesmedlem Øresundskollegiet 
 Erik Andersen formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09 
 Birgith Hansen næstformand GAA 
 
 Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør  
 Kasper Nørballe direktør 
 Mette Hoffmann Udlejningschef 
 Lars Nørgaard Områdechef 
 Rasmus Nielsen Økonomichef 
 
 
I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 var der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 
følgende: 
 
Dagsorden:    

1.   Valg af dirigent 
 

2. Godkendelse af referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 25. juni 2015 (bilag 1) 
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3. Orientering fra bestyrelsesmødet 

 
4. Orientering fra FA09 

a) Personale  

b) Udlejning v/Mette Hoffmann 

c) Drift v/Lars Nørgaard 

d) Økonomi v/Rasmus Nielsen 
 

5. Orientering fra HvidovreBo 
 

6. Orientering fra PAB 
 

7. Orientering fra Hjem 
 

8. Orientering fra BAB 
 

9. Orientering fra Øresundskollegiet 
 

10. Orientering fra FSB Gladsaxe 
 

11. Orientering fra GAA 
 

12. Eventuelt 

 
 
1.   Valg af dirigent 
  Else Janhøj blev valgt som dirigent. Da der var flere nye ansigter rundt om bordet, blev 

der lavet en præsentationsrunde. 

 

2.   Godkendelse af referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 25. juni 2015 
  Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger. 

 
3. Orientering fra bestyrelsesmødet 
 Nikolaj Jørgensen orienterede om, at bestyrelsen havde konstitueret sig med ham som 

formand og Else Janhøj som næstformand. 

 

  Palle Christensen orienterede om, at bestyrelsen havde diskuteret ydelseskataloget. 

  Ydelseskataloget er et arbejdsdokument, der løbende skal udvikles. 
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  Det er aftalt, at ydelseskataloget revideres og godkendes hvert år på bestyrelsesmødet i 

foråret (regnskabs- og budgetmødet) og forelæggelse på det efterfølgende repræsen-

tantskabsmøde. 

  Dette er begrundet i, at ændringer kan have indflydelse på det kommende års budget. 

  Palle Christensen opfordrede bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmerne til at 

læse ydelseskataloget og fremsende eventuelle forslag/bemærkninger til administratio-

nen i god tid inden næste møde. 

 

  Bestyrelsen har godkendt projekt vedrørende forretningskonsulent, der skal understøtte 

direktionen med at implementere FA09s kommende strategi og målsætningsprogram for 

2016-2020. Forretningskonsulenten skal bidrage til strategisk analyse, implementering 

og udvikling samt kommunikation og forankring af strategien i organisationen. 

  Bestyrelsen godkendte samtidig, at den del af arbejdskapitalen, der ikke kan udloddes, 

bruges på projektet de næste tre år. 

  Bestyrelsen har samtidig meddelt Lone Lund-Rasmussen, at man fremadrettet alene fo-

relægger de økonomiske konsekvenser af administrative projekter, og at dette i øvrigt 

kun sker i tilfælde, hvor projekternes økonomi ikke kan indeholdes i det godkendte bud-

get. 

 

  Lone Lund-Rasmussen orienterede om, at FA09 overtager administrationen af De Gam-

les By den 1. januar 2016. Der er 450 lejemål. 

 

  Administrationen har orienteret bestyrelsen om, at administrationsforsikringen udvides til 

også at dække kriminelle forhold. I dag dækkes alene administrative fejl. 

 
 
4. Orientering fra FA09 

 
a) Personale  

Kasper Nørballe orienterede kort om, at der p.t. er 33 ansatte inkl. elev og deltids 

receptionist. Direktionen er tilfreds med antallet og sammensætningen af personalet. 
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b) Udlejning v/Mette Hoffmann 
Der er pr. 1. juli 2015 kommet en ny privat lejelov pr. 1. juli 2015, som er gældende 

for Øresundskollegiet. 
 
Generelt har FA09 ingen udlejningsproblemer. Vi har haft en tilgang på vores vente-

lister på ca. 800 ansøgere i 2015, så vores boliger er fortsat attraktive. De fleste af 

vores boliger bliver udlejet i 1.tilbudsrunde, hvor vi udsender ca. 15-20 tilbud pr. bo-

lig. I Brunevang har vi fået ca. 50 nye boliger og her har vi været nødt til at sende 

flere tilbud ud, men alle boliger er udlejet. Der har ikke været tomgang. 

 

Fraflytningsstatistik vedlagt i år opdelt efter familie-, ældre- og ungdoms- og kolle-

gieboliger. Fraflytningsprocenten i alle boligorganisationer ligger tæt på 10%, som er 

den generelle procent i Danmark, dog er fraflytningsprocenten væsentlig højere på 

Øresundskollegiet, her ligger den på ca. 35% 

 

Personalesituationen – vi har pr.  1/7-15 ansat Jeanette Bærens, som tidligere har 

været ansat i økonomi og pr. 1/9-15 har vi ansat Christina Flensted på 42 år som 

har 25 års erfaring i boligbranchen. 

 

Udlejningen er fortsat i gang med optimering af interne processer og nye arbejds-

gange, så vi sikrer den mest effektive og ensartede håndtering af vores opgaver. 

 

Vi har implementeret elektroniske kontrakter på alle vores familie- og ungdomsboli-

ger – og ca. 50% af de nye lejekontraker fremsendes og underskrives elektronisk. 

Det har betydet en større tilfredshed hos mange beboere og en mere effektiv ekspe-

ditionstid – da de elektroniske lejekontrakter bliver underskrevet inden for et par 

dage. Vi mangler stadig at implementere de elektroniske kontrakter på Øresundskol-

legiet og er pt. i gang med denne proces. Der er oprettet nye breve og vi er klar til at 

teste løsningen i starten af januar, så i løbet af 1. kvartal er Øresundskollegiet klar til 

at benytte elektroniske kontrakter.  

Implementering af elektroniske kontrakter er første skridt på vejen til at få en elektro-

nisk lejesag. Vi ønsker at være mere papirløse og er pt. i gang med at undersøge, 

hvilke original dokumenter vi fortsat skal have fysisk. Når vi har en endelig afklaring 
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på dette – vil vi lave en indstilling til boligorganisationer, så vi i dialog med dem, kan 

besluttet hvilke original dokumenter vi forsat skal gemme fysisk. 

 

Vi igangsat et oprydnings- /indscanningsprojekt, hvor vi bl.a. gennemgår alle vores 

boligsager og sørger for, at alt materiale bliver indscannet på de enkelte beboere.  

 

FA09 forventer inden for en overskuelig fremtid at kunne tilbyde vores beboere ad-

gang til deres stamdata vedrørende lejeforhold online. Ligeledes arbejdes der på at 

svarblanketter bliver elektroniske. 

 

Derudover arbejder vi på optimering af standardbreve, hvor formålet er en revidering 

af indhold samt beslutning om hvilke breve, der skal sendes elektronisk, værktøjet til 

ledelsesrapportering, central rykkerprocedure, scanning af plantegninger, Beboer-

Web, ventelister til bilejemål, så alle venteliste fremover ligger i administrationen. Pt. 

mangler vi at få FSB samt Postparkens ventelister oprettet i administrationen. 

 
c) Drift v/Lars Nørgaard 

 
 Personale: 
 Driftschef Dennis Schultz har opsagt sin stilling den 30. november 2015. Dennis 

Schultzs portefølje varetages af den samlede driftschefgruppe indtil ny driftschef bli-

ver ansat, formentlig pr. 1. marts 2016. 

 

 Kurser/kompetenceudvikling: 
 Som tidligere nævnt arbejdes der målrettet på at uddanne og kompetenceudvikle 

ejendomsfunktionærerne, så de er klædt ordentligt på til at kunne varetage nye op-

gaver. Ejendomsfunktionærerne i boligorganisationer har i efterår/vinter 2015 været 

på følgende kurser: 

 Kursus i Energi og Miljø:  
 Alle ejendomsmestre/assistenter har i november måned deltaget i kursus i Energi og 

Miljø. Kurset indeholder bl.a. energioptimering samt forslag til besparelser i ejen-

dommene. 
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 Synskursus: 
 Samme medarbejdergruppe er blevet undervist i syn af boliger. Dette for at sikre, at 

alle er klædt ens på til opgaven, de fremtidige syn samt de opgaver, der er i forbin-

delse med synene, bl.a. indkaldelse til syn samt varsling af udgifter i forbindelse 

med synet.  

 ISyn: 
 I de selskaber der har købt Isyn har ejendomsmestrer/assistenter været på kursus i 

brugen af dette. Vi har planlagt, at alle i januar 2016 benytter sig af ISyn og at E-flyt 

er udfaset i de berørte selskaber/afdelinger. 

 Fordelen ved brugen af ISyn er bl.a., at den medfølgende IPad er væsentligt nem-

mere at håndtere end den bærbare tablet, der i dag benyttes til E-flyt. Dertil kom-

mer, at når ud- og indflytningssyn er udført, lægger rapporterne sig på lejemålene i 

UNIK, rekvisitioner er sendt og beboeren har fået fremsendt prisoplysninger på mail. 

Derudover indeholder ISyn også et program, hvor fotoregistrering af mislighold me-

get nemt kan uploades på flyttesagen.  

 

 Sundhedstjek: 
 På afdelingsmøderne i september måned har rigtig mange afdelinger besluttet, at 

der indføres sundhedstjek i afdelingerne. De ansatte, hvor der er taget beslutning 

om indførelse af sundhedstjek, har været på kursus i brugen af sundhedstjekske-

maet. Efterfølgende vil disse forhold blive håndteret og skemaet gemt i UNIK. Plan-

lægning af udførelsen igangsættes i januar 2016. 

 

 I forbindelse med den nye mestermødefacon, hvor der er fokus på et tværfagligt 

workshopsarbejde/vidensdeling samt de mange kursusafholdelser på tværs af orga-

nisationerne, der har været gennemført i efteråret, har resulteret i et stærkt stigende 

tværfagligt samarbejde på mesterniveau. Det vil vi støtte yderligere op omkring. 
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 Projekter/Samdrift: 
 Organisationsbestyrelsen i HvidovreBo har fokus på effektiv drift og har i den forbin-

delse igangsat et projekt om muligheden for en fælles samdriftsløsning. I den forbin-

delse har etape 1 om inddragelse af beboerdemokratiet været gennemført, med en 

overvægt af positive tilbagemeldinger. Etape 2 om medarbejderinddragelsen foregår 

den 15. december 2015 med oplæg fra Ida Ravnholdt Poulsen fra Boligkontoret 

Danmark. 

 Derudover arbejdes der på samdrift for flere PAB afdelinger og i Hjem. 

 

d) Økonomi v/Rasmus Nielsen 
Rasmus Nielsen er startet som ny økonomichef pr. 1/11-2015. Han har tidligere væ-

ret økonomichef i Rødovre Boligselskab og før det, været stedfortrædende økono-

michef i fsb. Rasmus Nielsen kender derfor en del til den almene sektor.  
 
Noget af det, der skal bruges noget tid og energi på er, at få optimeret arbejdspro-

cesserne for på den måde kunne udnytte it systemet til endnu flere ting end man gør 

i dag. 

 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil vi desværre opleve negativt afkast på 

vores obligationer. 
 
Vi har valgt, at regnskabet for FA09 bliver lavet som det første og dermed kan regu-

leringen af administrations honoraret komme tilbage til de fleste boligorganisatio-

nerne i det pågældende regnskabsår, så der ikke kommer en efterregulering. Vi ved 

godt, at dette ikke har betydning for GAA og Øresundskollegiet. Vi forventer at over-

skuddet i 2015 bliver på mindst det, der svarer til afsætning af eventuel forpligtelse 

af moms.  
Der er endnu ingen afklaring på moms problematikken, og der forventes ikke afgø-

relse før engang i 2017. 
 
 
 
5. Orientering fra HvidovreBo 
 Palle Christensen fortalte, at man i HvidovreBo så småt var gået i gang med indførsel af 

effektiv drift og samdrift. Det er en process der kommer til at tage noget tid. 
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6. Orientering fra PAB 
 Nikolaj Jørgensen fortalte, at PAB lige nu er i forandring med nye muligheder og bredere 

samarbejde i bestyrelsen. 

 Der er stadig en hel del helhedsplaner og renoveringssager i gang. 

 Helhedsplanerne i 18 Hornemanns Vænge, 14 Holdkærsparken og 4 Kagshusene er af-

sluttede. Desværre har det vist sig, at der i afd. 18 Hornemanns Vænge er brugt MgO-

plader. Dette betyder, at facaden muligvis skal skiftes. 

 PAB er ved at opføre en ny afdeling i Ishøj med 14 rækkehuse. 

 

7. Orientering fra Hjem 
 Else Janhøj fortalte, at afd. 1, Jens Warmingsvejs helhedsplan fylder meget i Hjem. Hel-

hedsplanen forventes færdig til april 2016. 

 I Hjem er man i gang med at prøve at effektivisere driften ved samdrift mellem 4 afdelin-

ger, for at se om man derved kan gøre arbejdet på en smartere måde. 

 I Prinsessegade er der et fritidshjem, som overgår til Københavns Kommune. Heldigvis 

ser det ud til, at fritidshjemmet opretholdes til 2019. 

 
8. Orientering fra BAB 
 Allan Rasmussen fortalte, at BAB nu har afdelingsbestyrelser i alle tre afdelinger efter et 

stykke tid uden bestyrelse i BAB 2. Der er udpeget ny næstformand i organisationsbe-

styrelsen, Thomas Jepsen. 

 I alle tre afdelinger er man i gang med byggesager, enten vedrørende rørudskiftninger 

eller vindues- og dørudskiftninger. 

 Sundhedstjek blev vedtaget på alle afdelingsmøder og man er meget spændt på resulta-

terne af dette. 

 BAB har for første gang været til styringsdialog med Brøndby Kommune. 

 BAB har fået tilbudt en kommunal ejendom beliggende Torvestien. BAB håber, at købet 

bliver muligt og dette afklares i 2016. 

 
9. Orientering fra Øresundskollegiet 

Jens E.T.H. Andersen fortalte, at han og Jakob Albertsen var blevet genvalgt til bestyrel-

sen og beboerrådet. Beboerrådet er fuldtalligt og der er stor tilslutning til de mange ud-

valg, der står for de sociale aktiviteter på kollegiet. 
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 Der er mange nye tiltag på Øresundskollegiet, bl.a. renovering af Sumpen (festlokale), 

videoovervågning og nyt adgangskontrolsystem. Mange af disse projekter starter op i 

januar. 

 

10. Orientering fra FSB Gladsaxe 
Michael Gravengaard fortalte, at det har været et stille og roligt år i FSB Gladsaxe. 

 Man har nu været en del af FA09 i et år og er glade for administrationsskiftet. FA09 har 

taget vel imod såvel organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktio-

nærer. 

 
11. Orientering fra GAA 

Erik Andersen fortalte, at man også i GAA arbejdede på effektivisering af driften. Der er 

nedsat et udvalg, der skal forberede et fællesmøde i foråret 2016. 

 GAA har afsluttet en helhedsplan i afd. 6 Mørkhøjvænge. 

 
 
12. Eventuelt 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes den 13. april 2016 kl. 18.00 hos FA09, 

Stationsparken 24, 2.th, 2600 Glostrup. 

 

Det næste ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes den 8. november 2016 kl. 

18.00 med spisning. 
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