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 Glostrup, den 16. november 2016 

  
Referat  Den 8. november 2016 
  
 
 FA09 
Mødeart: Ekstraordinært 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 formand 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 
 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 
Afbud Mia Jarbøl Faurholdt forretningskonsulent 
 Mette Hoffmann udlejningschef 
 Rasmus Nielsen økonomichef 
 John Kim Fletting afdelingschef 
 
 
I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 
følgende: 
 
Dagsorden:    

1.   Valg af dirigent 
 
 

2. Orientering fra bestyrelsesmødet 
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3. Orientering fra FA09 

a) Udlejning v/Mette Hoffmann 

b) Drift v/John Kim Fletting 

c) Økonomi v/Rasmus Nielsen 
 

4. Eventuelt 

 

 
 
Nikolaj Jørgensen bød velkommen til et ekstraordinært møde, der som vi plejer sluttes med lidt jule-

hygge. 

 
1.  Valg af dirigent 

 Kasper Nørballe valgt som dirigent.  

 

 

 

2. Orientering fra bestyrelsesmødet 
 Nikolaj Jørgensen orienterede om, at bestyrelsen havde afholdt møde med FA09s revi-

sor og revisors momsekspert. Administrationen havde ikke været repræsenteret på mø-

det. 

 Mødet gik godt og bestyrelsen fandt, at den havde fået gode svar på alle spørgsmål. 

 

 Bestyrelsen har derudover godkendt, at der blev investeret i et nyt AnsøgerWeb system. 

 Systemet finansieres af den del af overskuddet, der ikke kommer organisationerne til 

gode. 

 

 Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet om gratis opnotering, hvis ansøgere selv opnoterer 

sig og bekræfter, at fremtidig kommunikation foregår på mail. 

 Bestyrelsen blev enige om det hensigtsmæssige i på denne måde at skubbe lidt til digi-

taliseringen. Samtidig besluttedes det at hæve ajourføringsgebyret med kr. 25, med min-

dre ansøgerne på listen digitalt sikrer ajourføringen. 

 

 Bestyrelsen har ligeledes godkendt en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne. 
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 Kasper gennemgik hovedtrækkene i Strategi 2020 og handleplaner for 2017. 

 

 Strategi 2020 besluttet juni 2016 og angiver den overordnede retning for den videre ud-

vikling af FA09 

 FA09 har vist, at vi har en rigtig god forretningsmodel med udgangspunkt i vores formål 

og værdier: tryghed, fællesskab og selvstændighed - og strategi 2020 hedder: "Styrkelse 

af det solide fundament - endnu bedre til det vi er gode til" - Vi vil fokusere på kerneop-

gaverne ved at styrke det økonomiske, organisatoriske og det beboerdemokratiske fun-

dament. Til at måle, om vi er kommet i mål med dette i 2020, har vi sat tre overordnede 

mål: 

 

 1. Høj beboertilfredshedsanalyse. Vi vil hele tiden have fokus på vores vigtigste interes-

senter: beboerne. Vi vil måle beboernes tilfredshed med FA09s varetagelse af admi-

nistrationen. Igangsætter en analyse  

 2. Konkurrencedygtigt administrationshonorar. Sikre at vi leverer en god kvalitet til en 

god pris.  

 3. Høj medarbejdertilfredshed 

 

 Strategi handler om at undersøge hvilke udfordringer/muligheder fremtiden kan bringe, 

bl.a. på baggrund af viden og rapporter mv. Der er kommet nyt lovforslag til ændring af 

lov om almene boliger. Her er angivet indsatser, som vi også har foreslået: Effektivise-

ring af driften, effektive forretningsgange, udbud og indkøb mv.  

 

 I forhold til arbejdet med strategi 2020 har vi nu udarbejdet konkrete handleplaner for 

2017. Vi har afholdt fælles strategidag for FA09. Den 31. august var alle medarbejdere 

samlet på Kollekolle til en strategidag, hvor der kom rigtig mange gode input til hvordan 

vi konkret kan arbejde med at styrke det økonomiske, det organisatoriske og det beboer-

demokratiske fundament. Herefter har ledelsen arbejdet videre og for 2017 har vi 7 kon-

krete handleplaner, der igangsættes og afsluttes i 2017 og så 4 handleplaner, der har 

karakter af analyser til senere konkrete handleplaner. 

 

 Kasper gennemgik de enkelte handleplaner.  
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 Bestyrelsen og repræsentantskabet udtrykte tilfredshed med handleplanerne, og glæ-

dede sig til at se resultaterne af arbejdet.  

 Der var fra bestyrelsen et ønske om, at man fik digitaliseret de sidste dokumenter ifm. 

syn og lejekontrakter, hurtigst muligt. Det er allerede i proces, men synliggøres ved at 

blive skrevet ind under handleplansspunktet ”øget digitalisering”.  

 
 
 
3. Orientering fra FA09 
 
a) Udlejning v/Mette Hoffmann 

 
Kontanthjælpsloft  
Vi følger udviklingen med det nye kontanthjælpsloft. 

Indtil videre har vi konstateret, at vi får ca. kr. 250.000 mindre i boligstøtte end tidligere, 

så det kan få betydning for vores beboere. 

 

Vi har leveret oplysninger til DR om antallet af rykkere tilbage fra 1. januar 2015 og indtil 

1. oktober 2016. Vi kan pt. ikke se konsekvenserne af nedsættelsen i boligstøtten. Det 

har ikke haft afsmittende konsekvens på vores rykkerkørsel – sammenlignet med okto-

ber sidste år. 

 

Fogedsager/udsættelser – vi har i de sidste 3 år haft 135 fogedsager i FA09, heraf er 

48 endt med faktiske udsættelser. 

 

Venteliste - FA09 ingen udlejningsproblemer.  

Vi har fortsat haft en tilgang på vores ventelister på ca. 650 ansøgere i 2016, hvoraf de 

ca. 300 er ansøgere, der er overgået til FA09 i forbindelse med administrationen af BSB. 

I forhold til 2015 betyder det fald i den samlede ansøgermasse på ca. 5% og det gælder 

både for de aktive og de passive ansøgere. Det er kun HJEM, der har haft en tilgang i 

2016. 

 

Vi har i løbet af 2016 optimeret vores Web Ansøger løsning, således af ansøgere kan 

se ventetider samt fakta om afdelingen, når de logger på systemet.  
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Fraflytningsstatistik.  

Fraflytningsprocenten i alle boligorganisationer ligger på knap 10% de fleste steder. Fra-

flytningsprocenten er væsentlig højere på Øresundskollegiet, her ligger den på ca. 36%, 

men det er den normale fraflytningsprocent. 

 

Udlejningen er fortsat i gang med optimering af interne processer og nye arbejdsgange, 

så vi sikrer effektiv og ensartet håndtering af vores opgaver. 

 

De seneste år har vi blandt andet oprettet ventelister til bilejemål og ungdomsboliger i 

Unik med tilhørende forretningsgange. 

 

Vi har færdigimplementeret elektroniske kontrakter i alle vores familie- og ungdomsboli-

ger. I 2016 er bl.a. Øresundskollegiet og Emdrupborg kommet med. Det har betydet en 

større tilfredshed hos mange beboere og en mere effektiv ekspeditionstid – da de elek-

troniske lejekontrakter bliver underskrevet inden for et par dage.  

 

Derudover har vi fået oprettet en række andre dokumenter, der kan underskrives af vo-

res beboere via NemId, her kan bl.a. nævnes tillæg til lejekontrakter samt frivillige forlig.  

Ligeledes arbejdes der på at svarblanketter bliver elektroniske. 

 

Vi er fortsat igangsat med vores ESDH implementering, hvor vi bl.a. gennemgår alle vo-

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

med bestemte notetyper 

 

I slutningen af 2016/primo 2017 vil vi tilbyde en BeboerWeb løsning til vores lejere i 

HJEM, dette bliver på testbasis, så vi drager erfaringer inden løsningen tilbydes alle vo-

res øvrige beboere (adgang til deres stamdata vedrørende lejeforhold online). 

 

Der arbejdes på optimering af standardbreve, hvor formålet er en revidering af indhold 

samt beslutning om hvilke breve, der skal sendes elektronisk, værktøjer til ledelsesrap-

portering – PowerBI m.v. 

 

 

mailto:fa2009@fa2009.dk


 
  
 

6 
 

FA09, Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup 
Åbningstid kl. 10-14, Tlf. 43 42 02 22 / Fax 43 42 02 21, E-mail fa09@fa09.dk  

 

Personalesituationen – Velfungerende afdeling og vi har fået sat det rigtige team, som 

er klar til at arbejde med vores nye strategi og glæder sig til det. Trine Weber er gået på 

barsel og vi forventer, at hun kommer tilbage primo december 2017. Vores elev Nadine 

Hansen skal være i udlejningen de sidste 8 måneder af hendes elevtid. 

 
b) Drift v/John Kim Fletting  

 
Personale: 
Enhedschef: 

Lars Nørgaard er rokeret til en stilling som enhedschef. Enhedschefen skal sikre at    til-

strækkelig kvalitet og kompetence er tilstede blandt driftscheferne, og er disses nærme-

ste leder 

Driftschef: 

 Per Dige har afløst Dennis Schultz, som driftschef for GAA.  

 Afdelingschef: 

John Kim Fletting er ansat som afdelingschef for drift og byggeri pr. 1. maj 2016.  

 

 Kurser/kompetenceudvikling 
 Alle ejendomsfunktionærer har været indkaldt til kompetenceafklaring i forhold til grønt 

og blåt arbejde. Som det fremgår af strategien for FA09, prioriteres kompetenceudvikling 

blandt medarbejderne i driften lokalt, meget højt – og der skal gennemføres yderligere 

kompetenceafklaring af de administrative funktioner, med fokus på it og skriftlighed. 

 Der stilles større og større krav fra beboerne om kortere sagsbehandlingstid og ejen-

domskontorernes professionalisme – man vil kort sagt have svar på sine spørgsmål med 

det samme, og er det ikke bekræftende svar – skal man kunne redegøre for lovgivning 

mm. 

 Kompetenceudvikling er måske den vigtigste brik i effektivisering i afdelingerne. 

 

 Særligt om syn af boligen 
 I forbindelse med den administrative kompetenceafklaring, følges der op på kompeten-

cer og undervisningsbehov i fra- og indflytningssyn, herunder sikring af de rigtige priser 

er tilgængelige i systemerne. 
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 iBygning: 

 Er et produkt for gennemførelse af tilstandsvurderinger og hjælp til markvandringer. Der 

har været udfordringer med opsætningen, men det forventes at systemet kan tages i 

brug meget snart. 

 

 Sundhedstjek: 
 Foretages løbende af ejendomsmestrene. Fremdriften sker ikke som forventet, hvilket 

har flere årsager.  

 Der er pt foretaget 480 sundhedstjek i boliger. Det svarer til knap 12% af de boliger som 

i forhold til tilmeldinger, skal gennemføres. 

 1054 sundhedstjek forventes gennemført i år og yderligere 589 forventes gennemført 

primo 2017. 

 Hvor der pågår eller er planlagt gennemgribende helhedsplaner er sundhedstjek ud-

skudt, og hvor der er eller har været mangel på ejendomsmestre er sundhedstjek blevet 

forsinket. 

 

c) Økonomi v/Rasmus Nielsen 
I løbet af det sidste år er der kommet to nye medarbejdere til afdelingen, hvor der i øje-

blikket er en god stemning og godt humør. Den ene af de nye har en stor viden om for-

brugsregnskaber, hvilket betyder, at vi fremadrettet vil forbedre breve m.v. til beboerne. 

Dette har været efterlyst længe. 

I forhold til at kigge på vores processer har vi været nede i maskinrummet for at se hvor 

vi kan forbedre. Specielt vores udarbejdelse af afdelingernes årsregnskab er blevet gjort 

nemmere. 

Vi har fortsat fokus på de manuelle processer. De kan i mange tilfælde gøres automati-

ske, hvilket både gør arbejdet nemmere og formindsker risikoen for fejl. Derudover har vi 

gang i at få udarbejdet flere vejledninger/forretningsgange. 

 
 
4. Eventuelt 
 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag 20. juni 2017 kl. 18.00 hos 

FA09, Stationsparken 24, 2.th, 2600 Glostrup. 
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