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Bestyrelsens beretning 2013 
 
 
Nyt medlem 
 
Bestyrelsen har godkendt, at FSB i Gladsaxe bliver medlem af FA09 fra 1. januar 2015. Michael 
Gravengaard, der er formand for boligorganisationen, var inviteret med som gæst på det ordinære 
bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde, men han kunne desværre ikke deltage. 
 
 

Generelt 
 
2013 har været et travlt år i FA09. 
Vi har brugt mange ressourcer på at få skabt et ledelsesmæssigt godt team og vi vurderer, at vi er 
godt på vej med de nye kompetencer, der er blevet tilført gruppen. 
 
 

Diverse 
 
Den almene sektors effektivitet er sat på dagsordenen af ministerierne. 
Finansministeriet er ved at lave en undersøgelse af, hvordan administration og driften af de alme-
ne boliger kan effektiviseres og billiggøres. 
 
FA09 har fokus på udgifterne til driften af de almene boliger, især afdelingernes udgifter til renhol-
delse og vedligeholdelse. Disse bør ikke stige mere end prisstigningerne i samfundet. Det er vig-
tigt, at der er balance mellem udgiften til driften og beboernes lønninger. 
 
FA09 er identificeret som en boligorganisation med effektiv administration, og har deltaget i en 
workshop arrangement af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Revisionsfirmaet Deloitte for 
at bidrage med vores gode erfaringer. 
 
 

Udvikling af selvbetjeningsløsninger 
 
Allerede i dag er mange opgaver blevet udlagt som selvbetjeningsløsninger. Det er et område der 
har høj prioritet. F.eks. kan det nævnes, at digitale underskrifter på lejekontrakterne i driftssættes 
sommeren 2014. 
 
Ligeledes forventer vi os meget af videreudviklingen af bestyrelsesweb både til afdelingsbestyrel-
serne og organisationsbestyrelserne. Den derved opståede nære kontakt vedrørende afdelinger-
nes og organisationernes økonomi har været udviklende for FA09. 
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Udlejning 
 
Vi har længe arbejdet på at få alle klagesager registreret i UNIK, både for at vi kan lave statistik og 
dermed overveje om der er tiltag der kan gøres for at mindske klagernes omfang og for at vi kan 
indberette beboerklagenævnssager til styringsdialog møderne. 
 
Alle boligorganisationer har fået fraflytningsstatistik for 2013. Der er en klar tendens til, at vi får 
færre fraflytninger. 
 
Af IT-tekniske årsager har vi efter aftale med administrationen bilagt opgaven med at få etableret 
en fælles venteliste for FA09s medlemmer. 
 
 

Tilfredshedsundersøgelse 
 
Der er i 2013 lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer. 
 
FA09 har valgt at have fokus på forhold, der er bedømt under ”4”. 
 
Det har betydet, at økonomiafdelingen har ændret procedure over for afdelingerne ved fremsen-
delse af regnskaber for 2013 og budgetter for 2015. Blandt andet er økonomiafdelingen mere op-
mærksom på hjælp til afdelingerne, hvis de har spørgsmål samt deltagelse i både regnskabs- og 
budgetmøder med afdelingerne. 
 
Derudover er der etableret et tættere internt samarbejde i huset. 
 
Der er planlagt en ny tilfredshedsundersøgelse ultimo 2014. 
 
 

Kursusaktiviteter 
 
Der har været afholdt et kursus for alle organisationsbestyrelserne i god almen ledelse. På mødet 
blev også boligorganisationernes udfordringer drøftet. Det var et spændende møde og også den 
erfaringsudveksling, der fandt sted, var der stor tilfredshed med. 
 
FA09 planlægger endnu et møde for organisationsbestyrelserne. Det vil blive et dirigentkursus, da 
mange fra organisationsbestyrelserne påtager sig dette hverv på afdelingsmøderne. Mødet plan-
lægges til august 2014. 
 
Derudover har der været afholdt en del ”gå-hjem-møder” i budgetforståelse og den nye bestyrel-
sesweb. Møderne har været godt besøgt. 
 
Alle organisationsbestyrelser har besluttet, at der i organisationernes budget bliver afsat et beløb til 
interne ejendomsfunktionærkurser. 
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PAB 
 
PAB har afsluttet 2. etape på Kagshusene, som ud over renovering også består af 33 nye 
penthouse boliger. 
 
Ligeledes er et nybyggeri på Carl Jacobsensvej i Valby blevet færdigt med i alt 60 boliger. Til ny-
indflytterne var der som velkomst sat en blomst, en flaske champagne og 2 glas i hver lejlighed. 
Det blev meget positivt modtaget. 
 
Hornemanns Vænge er blevet færdigt. I dette projekt er der lavet energirenovering. Det bliver 
spændende at se hvor store energibesparelser der bliver. 
 
 

BAB 
 
Strukturarbejdet med at få serviceret de 3 afdelinger fra 2 ejendomsmesterkontorer er ved at være 
tilendebragt. Der har været formandsskifte sommeren 2013, fordi den tidligere formand fraflyttede 
boligorganisationen. Skiftet blev lidt dramatisk, da formanden mente, at hun kunne forblive for-
mand for afdelingsbestyrelsen, selv om hun var fraflyttet. 
 
Organisationsbestyrelsen har konstateret, at der er mange der ikke har brugt deres B-
ordningsmidler. I samarbejde med administrationen er der skrevet ud til alle med over kr. 15.000 
på kontoen og gjort opmærksom på, at pengene er til stede. 
 
 

HVIDOVREBO 
 
I HVIDOVREBO har der været fokus på omstrukturering og besparelser på renholdelsen. 
 
Derudover er der blevet taget hul på drøftelserne om, hvor vidt HVIDOVREBO fortsat skal have 
generalforsamling eller om tiden er inde til at skifte til repræsentantskab. Det var hensigten, at 
spørgsmålet skulle drøftes på samtlige afdelingsmøder i september. Generalforsamlingen i maj 
2014 har tilkendegivet, at man ikke ønsker emnet drøftet for nuværende. 
 
 

HJEM 
 
HJEM har fået store udfordringer med helhedsplanen på Jens Warmings Vej. Kommunen krævede 
at byggetiden blev mindre. Det betyder, at genhusningsplanen er blevet vanskelig, men bl.a. med 
hjælp fra nogle af PAB’s afdelinger i området, ser det p.t. ud til at være lykkedes. 
 
 

Øresundskollegiet 
 
Øresundskollegiet har faciliteter til en bar og en cafe i fællesområdet. Disse lokaliteter skal istand-
sættes og der blev sommeren 2013 fundet en forpagter til cafeteriet. Baren vil beboerne selv stå 
for.  
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Det er ikke nemt at få miljøgodkendt et produktionskøkken og fordi myndighedsbehandlingen er 
trukket ud, bliver lokalerne først istandsat sommeren 2014, med forventet ibrugtagning novem-
ber/december 2014. 
 
Den valgte forpagter er sprunget fra, og der søges nu efter en ny. 
 
Øresundskollegiets ventelister bliver i dag administreret af KKIK. Da KKIK har tredoblet prisen, vil 
FA09 fremadrettet stå for denne optage. Københavns Kommune ønsker, at kollegiet bruger vente-
listesystemet i KKIK. Vores advokat er ved at undersøge, om kommunen kan kræve, at kollegiet 
følger denne løsning. 
 
Opgaven med etablering af en ny hjemmeside og intranet er igangsat. Arbejdet forventes færdigt 
ultimo 2014. 
 
 

Strategi og målsætninger 
 
På repræsentantskabsmødet den 24. juni 2013 fremlagde bestyrelsen og administrationen den 
udarbejdede strategi og målsætningsplan, der var udarbejdet med baggrund i bestyrelsens semi-
nar i 2012, der omhandlede FA09s mission og vision for fremtiden.  
 
FA09 er godt i gang med at opfylde den handleplan der er lagt for organisationen og opfyldelse af 
de stillede mål. Handleplanens mål er udarbejdet ud fra de tre overordnede områder i vores vision 
(SAR), der bygger på vores mission der kort og godt siger, vi Servicerer – Administrerer – Rådgi-
ver boligorganisationer.  
 
 

Indfriede mål i 2013 
 

Service 
 
Velfungerende kommunikationsveje. 
Med vores organisationsændring er der blevet tydeligere kommunikationsveje både internt og eks-
ternt. Der er lavet årshjul for bestyrelser og der planlægges kurser for nyvalgte i bestyrelserne. 
 
Servicekultur hos medarbejdere. 
Der har været afholdt værdiseminar for hele organisationen, hvor der er blevet snakket om vores 
fælles og professionelle ansvar. Seminaret udmønter sig i et værdigrundlag, der ligger færdig me-
dio 2014. 

 
 
Administration 

 
Stordriftsfordele  
PAB, HvidovreBo og Hjem har indmeldt sig i den almene administrationsorganisation Energi & 
Miljø, der giver besparelser på udarbejdelse af energimærker og energioptimering, samt undervis-
ning og konsulentbistand til boligorganisationernes afdelinger.  
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FA09 har meldt sig ind i indkøbsforeningen Almen Indkøb, der giver medlemsorganisationerne 
adgang til en række rammeaftaler på håndværkerydelse og indkøb. 
 
Der har været afholdt prækvalifikation på rådgiverydelser, der udmønter sig i en rammeaftale på 
området medio 2014. 
 
Standardisering af kommunikation. 
FA09 er indarbejdet som nyt navn og der er udarbejdet ensrettede signaturer mv. Der udarbejdes 
en designmanual i forbindelse med den nye hjemmeside. 
 
Klarhed over ansvar, opgaver og kompetencer 
Der er udarbejdet stillings og funktionsbeskrivelser, samt kompetenceprofil på alle driftschefer og 
eksterne ansatte. Senest medio 2014 vil ovenstående være færdiggjort for alle ansatte i FA09. 
Stillings- og funktionsbeskrivelser, samt kompetenceprofiler bliver gennemgået årligt på Mus-
samtalerne. 
 
Hjemmeside 
Der er skrevet kontrakt med Bleau, der er i fuld gang med at designe FA09s nye hjemmeside, der 
går i luften medio 2014. Her efter bliver der designet nye hjemmesider til boligorganisationerne 
med en række selvbetjeningsmuligheder.  
 
ESDH system 
FA09 har indkøbt et nyt ESDH system der skal implementeres i 2014-2015. Systemet vil betyde at 
alle sager bliver gemt elektronisk og vil blive integreret i de nye hjemmesider og de nye webløsnin-
ger for bestyrelser og lejere der allerede er taget i brug.  
 
Effektiv projektstyring 
Der er udarbejdet et projektstyringsværktøj, der sikrer at alle milepæle i vores byggesager overhol-
des. Der er ligeledes udarbejdet forretningsgange for DV-planlægning og modernise-
ring/forbedringsarbejder. 
 
 

Rådgivning 
 
Ansættelse med fokus på rette kompetencer 
Der har i 2013 været stort fokus på at afklare hvilke kompetencer FA09 kunne have gavn af at be-
sidde. Dette er sket ved at kigge på alle stillingsbeskrivelser. Der ud over er der sket en vurdering 
af de kompetencer er i organisationen og dem vi mener der mangler.  
 
Dette har blandt andet betydet, at der er ansat en ny udlejningschef med store kompetencer inden 
for LEAN og vores It-system Unik, samt en områdechef med store kompetencer inden for drift og 
beboerdemokrati. 
 
Der har i 2013 været nedsat en arbejdsgruppe der har arbejdet med en personaleguide, der blandt 
andet indeholder en række politikker for ansættelse, kompetenceudvikling og fastholdelse af med-
arbejderne i FA09. 
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Non-profit  
 
Det blev i 2013 besluttet at FA09 fra 1. januar 2014 skal være 100% non-profit. Det betyder, at hvis 
der er overskud i FA09 tilbageføres det for meget betalte administrationshonorar til medlemsorga-
nisationernes arbejdskapital. Herfra kan midlerne på sigt komme tilbage til afdelingerne og hjælpe 
med til at sikre gode boliger.  
 
FA09 har en formue på godt kr. 12 millioner og det må siges at være tilstrækkeligt for en admini-
stration 

 
 
Fremtid 
 
Da vores strategi og målsætningsprogram rækker ind i 2015, vil der fortsat være fokus på de mål-
sætninger, der allerede er aftalt og dem der skal indfries i den kommende tid.  
 
FA09 har i en årrække leaset kopimaskiner. Økonomiafdelingen har indhentet tilbud på køb af ma-
skiner i stedet. Dette vil kunne give en mindre årlig besparelse. 
 
Administrationen vil i 2014 arbejde på at udvikle et organisationsbestyrelsesevalueringsskema, 
bl.a. som opfølgning på god almen ledelse.  
 
Administrationen vil i 2014/15 arbejde med de skærpede krav til forvaltningsrevision. Det indebæ-
rer, at der skal opstilles flere målbare mål, der kan knyttes op på FA09s mission og vision. 


