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 Glostrup, den 25. juni 2013 
  

Referat  Den 24. juni 2013 

  

 FA09 
Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested:  
Afdeling:  Stationsparken 24.2.th. 
 kl. 17.30 2600 Glostrup 
 

 
Deltagere: 
 Preben Bansemer formand PAB og FA09 
 Nikolaj Jørgensen næstformand PAB 
 Else Janhøj  formand Hjem og bestyrelsesmedlem FA09 
 Jette Philipsen næstformand Hjem 
 Nikolai Gad  formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09 
 Casper Drews  bestyrelsesmedlem Øresundskollegiet 
 Lars Holm Klitgaard formand Hvidovrebo og bestyrelsesmedlem FA09 
 Christel Halberg bestyrelsesmedlem i Hvidovrebo 
 Alexander Johansen formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09 
 Kurt Peter Jørgensen næstformand i BAB 
 
 Lone Lund-Rasmussen direktør  
 Teit Svanholm  økonomidirektør 
 Kasper Nørballe forvaltningsdirektør 
    

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

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

 senest forløbne år (bilag 1). 

 Endelig godkendelse af årsregnskab 2012 med tilhørende revisionsberetning samt  

 godkendelse af budget 2014. 

3.  Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

4. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5.  Valg af revisor. 

6.  Eventuelt. 

 

 
 
Preben Bansemer bød velkommen og orienterede om, at på bestyrelsesmødet var Preben Bansemer 

blevet valgt som formand og Else Janhøj var valgt som næstformand. 
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1.   Valg af dirigent 

 Else Janhøj blev valgt som dirigent. 

 Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet. 

 

 

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

 senest forløbne år. 

 Endelig godkendelse af årsregnskab 2012 med tilhørende revisionsberetning samt  

 godkendelse af budget 2014. 

  Lone Lund-Rasmussen gennemgik beretningen, der var udsendt. Der var ingen be-

mærkninger til beretningen. 

 

  Kasper Nørballe gennemgik FA09s strategi og målsætning. Kasper Nørballe tog ud-

gangspunkt i bestyrelsesseminaret. Oplægget er ligeledes præsenteret for personalet i 

FA09. PowerPoint præsentationen vedlægges referatet som (bilag 1) og hele rapporten 

ligger på hjemmesiden. 

 

  Preben Bansemer påpegede, at sundhedstjek kunne blive et godt redskab for afdelings-

bestyrelserne. Ved sundhedstjek sikres viden om boligernes standard. 

 

  Beretningen blev taget til efterretning. 

 

  Teit Svanholm gennemgik hovedtallene for regnskabet. 

 

  Overskuddet er baseret på flere administrationsenheder, ventelistegebyrer samt et byg-

gesagshonorar. 

  Strukturen med, at ledelsens lønninger fordeles i organisationen, giver ligeledes en bed-

re økonomi. Vores arbejdskapital er nu på godt kr. 9 mio., hvilket er meget flot.  

 

  Vi har lavet benchmark til Bo-Vest, der blev stiftet et års tid før os. Bo-Vest har kun en 

arbejdskapital på kr. 1,4 mio. Administrationshonoraret i 2013 i Bo-Vest er ca. kr. 3.600 

mod vores på ca. kr. 3.000 i 2014. Bo-Vest har 61 ansatte til en administration på ca. 

10.000 boliger. FA09 har 26 ansatte til 8.500 boliger. 
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  Regnskab og revisionsprotokollat blev godkendt. 

 

  Budget 2014 blev taget til efterretning. 

 

 

3.  Behandling af eventuelt indkomne forslag 

  Der var ingen forslag. 

 

 

4.  Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer  

  

 PAB: 

 Preben Bansemer orienterede om, at Tor Darre var fratrådt som næstformand i PAB. I 

stedet var Nikolaj Jørgensen blevet valgt og udpeget til repræsentantskabet i FA09. I øv-

rigt var der kampvalg om suppleantposterne på repræsentantskabsmødet. 

 

 BAB: 

 Alexander Johansen orienterede om, at der havde været 2 repræsentantskabsmøder i 

BAB fordi Annette Reckendorph var fraflyttet boligorganisationen. Kurt Peter Jørgensen 

er fortsat næstformand for organisationsbestyrelsen og valgt til repræsentantskabet i 

FA09. 

 

 ØRESUNDSKOLLEGIET: 

 Nikolai Gad orienterede om, at både Nikolai Gad og Casper Drews var genvalgt til be-

boerrådet og som bestyrelsesrepræsentanter. Nikolai Gad er fortsat formand for besty-

relsen og Casper Drews er valgt til repræsentantskabet i FA09. 

 

 HJEM: 

 Else Janhøj orienterede om, at det havde været et godt repræsentantskabsmøde. Else 

Janhøj var blevet genvalgt som formand. Jette Philipsen er fortsat udpeget til repræsen-

tantskabet i FA09. 
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 HVIDOVREBO: 

 Lars Holm Klitgaard orienterede om, at der havde været kampvalg men nu havde besty-

relsen konstitueret sig. De på repræsentantskabet valgte suppleanter var indtrådt i orga-

nisationsbestyrelsen. Ved konstitutionen blev Tommy Gjøl valgt som næstformand og 

Christel Halberg blev valgt som HvidovreBos repræsentant i repræsentantskabet i FA09. 

 

 

5.  Valg af revisor 

 Revisionsinstituttet blev genvalgt. 

 
 

6.  Eventuelt 

  Preben Bansemer spurgte om det kunne have repræsentantskabets interesse, at lave et 

seminar for alle afdelingsbestyrelser. Et par af emnerne kunne være "valgt ind i afde-

lingsbestyrelsen" og "hvordan afholder man et godt afdelingsmøde". 

  Hvordan får man beboerne ind i frivilligt arbejde og får fastholdt interessen. 

 

  Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen om et seminar. 

 

 

  Referent: 

 Lone Lund-Rasmussen 


