
 
  
 

 
 Glostrup, den 16. december 2014 
  
Referat Den 15. december 2014 
  
 
 FA09 
Mødeart: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup 
Mødetid: kl. 17.45 
 
 Der vil blive serveret lidt mad efter repræsentantskabsmødet. 

 
 
Deltagere: 
 Preben Bansemer formand PAB og FA09 
 Nikolaj Jørgensen næstformand PAB 
 Else Janhøj formand HJEM og næstformand FA09 
 Jette Philipsen næstformand HJEM 
 Georg Jensen formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09 
 Christel Halberg bestyrelsesmedlem HVIDOVREBO 
 Alexander Johansen formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09          
 Allan Rasmussen næstformand BAB 
 Peter á Rogvi-Hansen formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09  
 Diana Solmunde bestyrelsesmedlem Øresundskollegiet Afbud 
 
 Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør  
 Kasper Nørballe direktør 
 
 
Dagsorden: 
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1.   Valg af dirigent 
  Else Janhøj blev valgt som dirigent. 

 

 

2.   Referat fra sidste bestyrelsesmøde 
  Bestyrelsen godkendte referatet fra 24. juni 2014 uden bemærkninger. 

 

 

3.   Orientering fra bestyrelsesmøde 
  Preben Bansemer orienterede om, at bestyrelsen havde godkendt et ydelseskatalog. 

  Ydelseskataloget er et arbejdsdokument, der løbende skal udvikles. 

  Preben Bansemer opfordrede organisationerne til at gennemgå ydelseskataloget og 

komme med eventuelle bemærkninger. 

  Ydelseskataloget vil snarest blive lagt på hjemmesiderne. 

 

 

4.   Status fra FA09 
  Lone Lund-Rasmussen udleverede en fraflytningsstatistik for samtlige administrerede 

selskaber. 

  I år er Øresundskollegiets statistik med. 

  Antallet af fraflytninger er ikke alarmerende. Alle organisationsbestyrelser får tilsendt de-

res egen fraflytningsstatistik inden jul. 

 

  Ventelisten viser, at der fortsat er et rimeligt antal aktive boligsøgende til samtlige sel-

skaber. Der var ønske om, at ventelistestatistikkerne bliver udvidet til at omfatte boligty-

per. 

 

  Der blev udleveret en tilfredshedsundersøgelse for indflyttere. 

  Svarprocenten er ikke så høj, men svarene giver indikation af, hvad der bør undersøges 

nærmere. 

  Det fremgår af besvarelserne, at der kan være et problem vedrørende fejl og mangler. 

Dette vil blive undersøgt nærmere. 

  Ligeledes er der nogle svar omkring boligernes standard, der også vil blive undersøgt. 

På juni mødet vil resultatet blive fremlagt. 
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  Estimatet for 2014 regnskabet er, at der forventes et overskud på godt kr. 4 millioner. 

  Bestyrelsen har besluttet, at en del af beløbet skal overføres til de enkelte organisationer 

til dækning af moms, idet det endnu ikke vides, om der vil komme et krav for 2014 om 

betaling af moms. 

  Resten vil blive udloddet som overskud i forhold til indbetalt honorar. 

 

  Trods det pæne overskud gjorde Lone Lund-Rasmussen opmærksom på, at administra-

tionen havde foretaget en del ekstra investeringer. 

  Det blev godkendt, at der blev investeret i en ny skranke. 

 

  På personalesiden er der blevet ansat en udlejningsmedarbejder, primært for at få frigi-

vet ressourcer til udviklingsprojekter, som Mette Hoffmann er primus motor for. Der er 

blevet ansat en driftssekretær i stedet for Susanne Andresen. Driftssekretæren skal, ud 

over support til driftscheferne, stå for erhvervslejekontrakterne. 

 

  Der er blevet etableret et mini callcenter i udlejningen. Det betyder, at de medarbejdere, 

der er på telefonen, kan sidde mere ugeneret og samtidig vil støjniveauet falde i det 

store kontor. 

 

  På IT-siden er der gjort klar til elektronisk journalisering med ESDH. Det betyder, at al 

post inscannes fra medio januar. 

  Der laves nu digitale lejekontrakter, som underskrives med nem-id. 

  Der har været lavet forsøg med et nyt elektronisk fraflytningssyn. Det næste halve år vil 

der ske en sammenkobling med administrationssystemet. Er systemet godt, vil det er-

statte E-syn. 

 

  Der er udarbejdet personalehåndbog. 

 

  SMS-service er nu blevet implementeret i det fleste afdelinger. 

 

  Den nye hjemmeside er klar og Kasper Nørballe gennemgik funktionerne. 

  Organisationernes hjemmeside laves primo 2015. Den enkelte organisation skal beslutte 

standarder for f.eks. billeder, evt. tegninger af lejemål m.v. 
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  Bestyrelsen har besluttet at der i oktober/november 2015 skal afholdes et strategisemi-

nar for både bestyrelse og repræsentantskab. 

  Seminaret vil blive afholdte en lørdag fra kl. 9.00 – 17.00 med ekstern oplægsholder. 

Om aftenen vil der blive afholdt middag i byen, evt. med ledsager. 

 

 

5.   Orientering fra PAB 
  PAB har afsluttet helhedsplanen i afd. 18, Hornemanns Vænge og primo 2015 afsluttes 

afd. 4, Kagshusene. 

  Organisationsbestyrelsen har været på en inspirationstur til Stockholm. Det var en me-

get interessant tur, også fordi Sverige ligner os i mange henseender. Der er også store 

forskelle, bl.a. kender man i Sverige ikke til beboerdemokrati. 

 

 

6.   Orientering fra HvidovreBo 
  Der er ved at blive udarbejdet helhedsplan for den største afdeling. 

  HvidovreBo har haft dispensation fra opsætning af individuelle forbrugsmålere. Disse 

bliver nu installeret. Det frygtes, at det vil betyde flere skimmelsager. 

  I 2015 vil det blive forsøgt at få to fortætningsbyggerier i gang. 

 

 

7.   Orientering fra HJEM 
  Afd. 1, Jens Warmingsvej har stemt budgettet ned, på trods af, at det var et 0-budget. 

Sagen er overgivet til kommunen som tilsynsmyndighed. 

  Der har været problem med at nogle beboere uretmæssigt har fået boligsikring, selv om 

de ikke har betalt husleje i genhusningsperioden. 

 

 

8.   Orientering fra BAB 
  Helhedsplanen for BAB afd. 1 er udskudt til 2017. 

  I BAB afd. 2 har bestyrelsen nedlagt hvervet, fordi beboerne har stemt ja til husdyr. Det 

har ikke været muligt at få valgt en ny bestyrelse. Organisationsbestyrelsen fungerer 

som afdelingsbestyrelse for afdelingen. 
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  Der er nedsat et vedtægtsudvalg, fordi de nuværende vedtægter på flere områder ikke 

er i overensstemmelse med normalvedtægten. 

 

 

9.   Orientering fra Øresundskollegiet 
  Der er kommet nyt cafeteria, der har åbent d.d. Det bliver godt at få gang i dette, da det 

forventes at ville højne beboeraktiviteterne. 

  Ligeledes er der nu etableret en beboerdrevet bar. 

 

  Kollegiet har fået solceller på taget. Det har givet en besparelse på t.kr. 300 i elregnska-

bet. 

 

  Der er problemer med, at unge fra nabobebyggelserne kommer ind på kollegiet og laver 

ballade. Der er oprettet en gruppe, bestående af politiet, SSP-konsulenter og beboerrå-

det, for at løse problemet. Der er også blevet ansat flere vagter på kollegiet. 

 

 

10.  Eventuelt 
  Lone Lund-Rasmussen udleverede IT-revision for FA09. 
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