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 Glostrup, den 26. juni 2017 

  
Referat Den 19. juni 2017 
  
 
 FA09 
Mødeart: Repræsentantskabsmøde 
 
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup 
Mødetid: kl. 18.00 
 
 Der vil blive serveret lidt mad efter repræsentantskabsmødet. 

 
 
Deltagere: 
 Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09 
 Kai Dinesen næstformand PAB 
 Else Janhøj formand HJEM og næstformand FA09 
 Jette Philipsen næstformand HJEM 
 Palle Christensen formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09 
 Christel Halberg bestyrelsesmedlem HVIDOVREBO 
 Alexander Johansen formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09 
Afbud Kurt Peter Jørgensen bestyrelsesmedlem 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  
 Niels Kristian Bjerg bestyrelsesmedlem Øresundskollegiet 
 Erik Andersen formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09 
 Birgith Hansen næstformand GAA 
 
 Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør  
 Kasper Nørballe direktør 
 Mia Faurholdt forretningskonsulent 
 Rasmus Nielsen økonomichef 
 Lisbeth Kristensen sekretær 
 
 
I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde med følgende 
 
Dagsorden:   
  

1.   Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest 

forløbne år. 
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3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsberetning samt frem-

læggelse af budget 2018 og ydelseskatalog 2018 til efterretning. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag inden fristens udløb 

5. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelses- og repræsentantskabsmed-

lemmer 

6. Valg af revisor 

7. Orientering fra FA09: 

a) Status på handleplaner 

b) Administrationens bud på emner for 2018 

c) Orientering om ny lovgivning 

8. Eventuelt 

 

Formand Nikolaj Jørgensen bød velkommen til alle og i særdeleshed til Alexander Johansen, der er 

ny formand for BAB og Niels Kristian Bjerg, der er bestyrelsesmedlem på Øresundskollegiet.  

Samtidig takkede han Jens E.T.H. Andersen for hans år i bestyrelsen, da han fraflytter Øresunds-

kollegiet i slutningen af året. 

 

1.  Valg af dirigent 
 Palle Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabsmødet 

var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 

 

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det  
 senest forløbne år. 
 Beretningen har været udsendt til repræsentantskabet. 

 Der blev orienteret om, at bestyrelsen har besluttet, at beretningen fremadrettet skal bestå 

af bestyrelsens beretning angående de politiske forhold og forretningsførelsens beretning 

omhandlende de administrative forhold. 

 Under punktet personale orienterede Kasper Nørballe om, at driftschef Morten Ovman har 

opsagt sin stilling med fratrædelse 31. juli 2017. Administrationen iværksætter arbejdet 

med rekruttering af ny driftschef. 

 

 Repræsentantskabet tog bestyrelsens beretning til efterretning. 
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3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsberetning samt 
fremlæggelse af budget 2018 og ydelseskatalog 2018 til efterretning 

 Rasmus Nielsen gennemgik årsregnskabet. 

 Regnskabet for 2016 udviser et samlet overskud på ca. kr. 4.161.000. Af overskuddet 

tilbagebetales ca. kr. 3.425.000 til andelshaverne i henhold til beslutningen om, at FA09 

skal være non-profit. Beløbet til andelshaverne er afregnet i 2016. Det resterende over-

skud på ca. kr. 736.000, der hidrører fra andre administrerede selskaber, henlægges til 

arbejdskapitalen, som herefter udgør kr. 17.594.000. 

 Som noget nyt kan man både i regnskab og budget se de tillægsydelser, der er betalt af 

boligorganisationerne samt de lovmæssige gebyrer, der er betalt af lejerne. Denne op-

deling vil fremover også fremgå af boligorganisationernes egne budgetter og regnska-

ber. Opdelingen sker for at tydeliggøre hvilke ydelser der betales til administrationen. 

 

 Rasmus Nielsen gennemgik revisionsprotokollatet. 

  Revisor har bemærket, at arbejdsgangene vedrørende husleje med fordel kan tydeliggø-

res. 

  I regnskabet ses en større likvid beholdning end nødvendigt. En del af denne er investe-

ret i obligationer. 

 Konklusionen er, at revisor ikke har nogen forbehold til regnskabet og har givet en blank 

påtegning. 

  Samtidig orienterede Rasmus Nielsen om, at der havde været et beholdningseftersyn 

den 2. november 2016. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.  

 

 Bestyrelsen havde stillet spørgsmål omkring interne kontroller, hvilket er et emne der er 

stor fokus på de kommende år og som indgår i de seks strategiske målsætninger under 

”effektiv administration og drift”. Som en del af handleplanen for 2017 er igangsat udar-

bejdelse af nyt koncept for forretningsgange. Der arbejdes på, at alle forretningsgange får 

nedskrevne interne kontroller i løbet af de kommende år. 

 

 Kasper Nørballe fremlagde budgettet for 2018 som indebærer en stigning på ca. 3,98%. 

  Budgettet er lavet med forventning om Lægeforeningens Boligers indtræden i FA09. Der 

foreligger ikke nogen afgørelse om hvorvidt de indtræder. Afgørelsen forventes at fore-

ligge september/oktober 2017. 
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  Stigningen i administrationshonoraret på i alt 3,98% skyldes ophøret med splitlønnin-

gerne jf. beslutning under det lukkede punkt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017, 

svarende til 2,46% samt almindelige stigninger på 1,52%. 

 

 Bestyrelsen havde godkendt ydelseskataloget for 2018 med reviderede priser samt kon-

sekvensrettelser vedrørende opnoterings- og ajourføringsgebyr. 

  

 Repræsentantskabet godkendte regnskab og revisionsprotokollat. 

 Budget og ydelseskatalog blev taget til efterretning med ovenstående bemærkninger. 

 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
  Der var ingen forslag. 

 

 

5. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer 
  Organisationerne har valgt følgende medlemmer til FA09: 

 

  PAB  Nikolaj Jørgensen Bestyrelsesmedlem 

    Kai Dinesen Repræsentantskab 

    Vakant/ikke valgt Suppleant 

 

  BAB  Alexander Johansen Bestyrelsesmedlem 

    Kurt Peter Jørgensen  Repræsentantskab 

    Jan Northved Hansen Suppleant 

 

  HVIDOVREBO Palle Christensen Bestyrelsesmedlem 

    Christel Halberg Repræsentantskab 

    Jette Wagner Suppleant 

 

  HJEM Else Janhøj Bestyrelsesmedlem 

    Jette Philipsen Repræsentantskab 

    Vakant/ikke valgt Suppleant 
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  Øresundskollegiet Jens E.T.H. Andersen Bestyrelsesmedlem 

    Niels Kristian Bjerg  Repræsentantskab 

    Vakant/ikke valgt Suppleant 

 

  FSB Gladsaxe Michael Gravengaard Bestyrelsesmedlem 

    John Althoff-Andersen Repræsentantskab 

    Vakant/ikke valgt Suppleant 

 

  GAA  Erik Andersen Bestyrelsesmedlem 

    Birgith Hansen Repræsentantskab 

    Henrik Segato Suppleant 

 

  Bestyrelsen har konstitueret sig med Nikolaj Jørgensen som formand og Else Janhøj 

som næstformand. 

 

 

6. Valg af revisor 
 Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet til genvalg. 

 Revisionsinstituttet blev genvalgt af repræsentantskabet. 

 

 

7. Orientering fra FA09: 
 
7a. Status på handleplaner 
 Mia Faurholdt gennemgik status på handleplanerne som er igangsat og forventes afslut-

tet i 2017. 

 Der har været arbejdet i de forskellige projektgrupper siden januar 2017 og det skrider 

frem helt efter planen. 

 
7b. Administrationens bud på emner for 2018 
 De overordnede resultater fra FA09 beboertilfredshed 2017 blev præsenteret på det eks-

traordinære bestyrelsesmøde i FA09 den 23. marts 2017. Her blev det aftalt, at admini-

strationen på baggrund af undersøgelsens resultater, skulle udarbejde emner for handle-

planer 2018, der kan understøtte strategiimplementering i FA09.  
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 På mødet blev emner for handleplaner 2018 på baggrund undersøgelsen præsenteret. 

Disse orienterer sig mod: At øge afdelingsbestyrelsens tilfredshed med FA09 som sam-

arbejdspartner samt understøttelse af den beboerdemokratiske opgave. 

 

 Handleplaner for 2018 på baggrund af FA09’s Strategi 2020 vil blive præsenteret på 

møde i december 2017.  

 

 På de ordinære repræsentantskabsmøder/generalforsamling i boligorganisationerne er 

de overordnede resultater fra FA09s beboertilfredshed 2017 præsenteret. Der er yderli-

gere udsendt et ”Tak for svar”- kort til samtlige beboere indeholdende information om de 

overordnede konklusioner. Informationerne er også tilgængelig på FA09s hjemmeside. 
 

7c. Orientering om ny lovgivning 
 Kasper Nørballe orienterede om den nye lov om effektivisering og de konsekvenser det 

vil få for organisationsbestyrelserne og administrationen. Herunder bl.a. at der som følge 

af ændrede opsigelsesvarsler skal ændres i FA09s vedtægter og administrationsafta-

lerne for medlemmerne.  

 

 Det er administrationens konklusion, at loven tydeliggør boligorganisationens og besty-

relsens ansvar i at sikre en effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger med 

henblik på, at den kan medvirke til at leve op til den indgåede aftale om, at den almene 

sektor skal effektivisere med kr. 1,5 mia. frem mod 2020.  

 

 Det vil naturligvis være administrationens opgave at understøtte boligorganisationen 

med denne opgave ved at levere den øgede ledelsesinformation og dokumentation, der 

skal ligge til grund for, at boligorganisationen lever op til den nye lov og dertilhørende 

bekendtgørelser.  

 

 Ud over lov om effektivisering af almene boliger træder den nye Persondataforordning i 

kraft den 25. maj 2018. 
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 Det er administrationens antagelse, at implementeringen af disse nye love vil kræve et 

væsentligt øget ressourceforbrug i både administrationen og i organisationsbestyrel-

serne.  

 

 Administrationen er i gang med at analysere dette og vil komme med en samlet handle-

plan til FA09s bestyrelse på bestyrelsesmødet i december 2017. 

 

  

8. Eventuelt 
Kasper Nørballe orienterede om at FA09s Callcenter har ændret åbningstid i juli måned 

på grund af ferieperioden. Telefonåbningstiden er kl. 11.00 – 13.00. 

 

Det næste ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes den 14. december 2017 kl. 

18.00 med spisning. 

 

 

Palle Christensen Nikolaj Jørgensen 

Dirigent Formand 
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