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Referat

FA09
Mødeart: Repræsentantskabsmøde
Afdeling:

kl. 17.30

Deltagere:
Preben Bansemer
Tor Darre
Georg Jensen
Christel Halberg
Annette Reckendorph
Kurt Peter Jørgensen
Else Janhøj
Jette Philipsen
Astrid Christensen
Casper Drews
Lone Lund-Rasmussen
Teit Svanholm
Kasper Nørballe

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

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

senest forløbne år.

Endelig godkendelse af årsregnskab 2011 med tilhørende revisionsberetning samt 

godkendelse af budget 2013.

3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

4. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

1. Valg af dirigent
Georg Jensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.
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Glostrup, den 28
LLR/LK
Den 27. juni 2012

møde Mødested: 
Stationsparken 24.2.th.
2600 Glostrup

formand PAB og FA09
næstformand PAB
formand Hvidovrebo og bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem i Hvidovrebo
formand BAB og bestyrelsesmedlem i FA09
næstformand i BAB
formand Hjem og bestyrelsesmedlem FA09
næstformand i Hjem
formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA0
bestyrelsesmedlem Øresundskollegiet

ssen administrerende direktør 
økonomidirektør
forvaltningsdirektør

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det 

Endelig godkendelse af årsregnskab 2011 med tilhørende revisionsberetning samt 

godkendelse af budget 2013.

Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer.

Georg Jensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.

28. juni 2012

Den 27. juni 2012

Stationsparken 24.2.th.

og bestyrelsesmedlem i FA09

og bestyrelsesmedlem i FA09

formand Hjem og bestyrelsesmedlem FA09

formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det 

Endelig godkendelse af årsregnskab 2011 med tilhørende revisionsberetning samt 

Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.
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2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det 
senest forløbne år.
Endelig godkendelse 
godkendelse af budget 2013.

Preben Bansemer anførte, at beretningen handlede om administrationens forhold. Vore 

organisationer har jo fuldstændig suverænitet på egen politik.

Der var ros til administrationen for de mange initiativer. Lone Lund

kede, at administrationen i 2012 skulle sikre, at de mange nye tiltag blev fuldt impleme

teret.

Beretningen blev taget til efterretning og underskrevet af repræsentantskabet.

Teit Svanholm gennemgik regnskabet.

byrer på ventelister og resta

Den samlede egenkapital er på kr. 5,4 millioner, hvilket er flot for en så ny virksomhed. 

På forespørgsel kunne d

Teit Svanholm pointerede, at d

Repræsentantskabet godkendte 

Teit Svanholm gennemgik budgettet for 2013.

er kr. 3.115 i administrations

lavt.

Budgettet viser nu, at alle honorarer kan fastsættes til kr. 3.095.

Vi skal sikre en jævn udvikling i 

i forhold til regnskabet.

Budgettet blev vedtaget.

dministrationen af 2009
Fax 43 42 02 21 – E-mail fa2009@fa2009.dk

Side 2 af 4

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det 

Endelig godkendelse af årsregnskab 2011 med tilhørende revisionsberetning samt 
godkendelse af budget 2013.

Preben Bansemer anførte, at beretningen handlede om administrationens forhold. Vore 

har jo fuldstændig suverænitet på egen politik.

inistrationen for de mange initiativer. Lone Lund-Rasmussen bemæ

kede, at administrationen i 2012 skulle sikre, at de mange nye tiltag blev fuldt impleme

Beretningen blev taget til efterretning og underskrevet af repræsentantskabet.

m gennemgik regnskabet. Der er et overskud på kr. 2,6 millioner. Det er g

byrer på ventelister og restancer vi har haft ekstra indtægter på.

Den samlede egenkapital er på kr. 5,4 millioner, hvilket er flot for en så ny virksomhed. 

På forespørgsel kunne det oplyses, at målet er kr. 10 millioner som "stødpudekapital".

Teit Svanholm pointerede, at der var en fuldstændig blank revisionspåtegning.

Repræsentantskabet godkendte regnskabet og revisionsprotokollen.

Teit Svanholm gennemgik budgettet for 2013. Det af organisationerne godkendte budget 

i administrationshonorar, svarende til kr. 2.485 ekskl. moms, hvilket er meget 

Budgettet viser nu, at alle honorarer kan fastsættes til kr. 3.095.

Vi skal sikre en jævn udvikling i administrationshonoraret. Budgettet er pænt fremskrevet 

Budgettet blev vedtaget.

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det 

af årsregnskab 2011 med tilhørende revisionsberetning samt 

Preben Bansemer anførte, at beretningen handlede om administrationens forhold. Vore 

Rasmussen bemær-

kede, at administrationen i 2012 skulle sikre, at de mange nye tiltag blev fuldt implemen-

Beretningen blev taget til efterretning og underskrevet af repræsentantskabet.

millioner. Det er ge-

Den samlede egenkapital er på kr. 5,4 millioner, hvilket er flot for en så ny virksomhed. 

et oplyses, at målet er kr. 10 millioner som "stødpudekapital".

påtegning.

Det af organisationerne godkendte budget 

ekskl. moms, hvilket er meget 

administrationshonoraret. Budgettet er pænt fremskrevet 
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3. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen forslag.

4. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer

PAB:

Preben Bansemer orienterede om, at Tor 

repræsentantskab i FA09. Der har i PAB kun været udskiftning på en suppleantpost.

BAB:

Annette Reckendorph orienterede om, at der er kommet et nyt medlem i bestyrelsen. 

Kurt Peter Jørgensen er fortsat næstformand og valgt til repræsentantskabet i FA09.

HJEM:

Else Janhøj orienterede om, at der var et nyt eksternt bestyrelsesmedlem og en ny su

pleant. Jette Philipsen er valgt til repræsentantskabet i FA09.

ØRESUNDSKOLLEGIET:
Astrid Christensen orienterede om, at Casper Drews var valgt til bestyrelsen og til r

præsentantskabet i FA09.

HVIDOVREBO:

Georg Jensen orienterede om

FA09. Der er ingen ændring

5. Valg af revisor

Revisionsinstituttet blev genvalgt.
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handling af eventuelt indkomne forslag

Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer

ben Bansemer orienterede om, at Tor Darre fortsat er næstformand i PAB og valgt til 

repræsentantskab i FA09. Der har i PAB kun været udskiftning på en suppleantpost.

Annette Reckendorph orienterede om, at der er kommet et nyt medlem i bestyrelsen. 

Kurt Peter Jørgensen er fortsat næstformand og valgt til repræsentantskabet i FA09.

Else Janhøj orienterede om, at der var et nyt eksternt bestyrelsesmedlem og en ny su

pleant. Jette Philipsen er valgt til repræsentantskabet i FA09.

ØRESUNDSKOLLEGIET:
Astrid Christensen orienterede om, at Casper Drews var valgt til bestyrelsen og til r

præsentantskabet i FA09.

Georg Jensen orienterede om, at Christel Halberg var valgt til repræsentantskabet i 

FA09. Der er ingen ændringer i organisationsbestyrelsen.

Revisionsinstituttet blev genvalgt.

Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer

fortsat er næstformand i PAB og valgt til 

repræsentantskab i FA09. Der har i PAB kun været udskiftning på en suppleantpost.

Annette Reckendorph orienterede om, at der er kommet et nyt medlem i bestyrelsen. 

Kurt Peter Jørgensen er fortsat næstformand og valgt til repræsentantskabet i FA09.

Else Janhøj orienterede om, at der var et nyt eksternt bestyrelsesmedlem og en ny sup-

Astrid Christensen orienterede om, at Casper Drews var valgt til bestyrelsen og til re-

, at Christel Halberg var valgt til repræsentantskabet i 
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6. Eventuelt 

Preben Bansemer orienterede om, at flere afdelinger i PAB overvejede at indføre sun

hedstjek af lejlighederne. Sundhedstjekket vil give et godt fundament 

i øvrigt også kunne fange skimmelsvamp og forkert

lers. Forretningsgang for sundhedseftersyn vedlægges.

Der har været afholdt førstehjælpskurser for alle nye ejendomsfunktionærer og repetit

onskurser for dem der har været på kurset før.

Der har været ønske fra ejendomsfunktionærerne om at komme på kursus i konfliktlø

ning.

Lone Lund-Rasmussen
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orienterede om, at flere afdelinger i PAB overvejede at indføre sun

hedstjek af lejlighederne. Sundhedstjekket vil give et godt fundament 

i øvrigt også kunne fange skimmelsvamp og forkert brug af lejemålene

Forretningsgang for sundhedseftersyn vedlægges.

ørstehjælpskurser for alle nye ejendomsfunktionærer og repetit

onskurser for dem der har været på kurset før.

fra ejendomsfunktionærerne om at komme på kursus i konfliktlø

Rasmussen

orienterede om, at flere afdelinger i PAB overvejede at indføre sund-

hedstjek af lejlighederne. Sundhedstjekket vil give et godt fundament for budgettet og vil 

brug af lejemålene tidligere end el-

ørstehjælpskurser for alle nye ejendomsfunktionærer og repetiti-

fra ejendomsfunktionærerne om at komme på kursus i konfliktløs-


