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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 

 
NYT MEDLEM 
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA), der har været administreret af PAB 

siden 2010, har på deres repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 besluttet, at de 

ønsker at træde ind i FA09 per 1. oktober 2015.  

 

NON-PROFIT  
Det blev i 2013 besluttet, at FA09 fra 1. januar 2014 skulle være 100% non-profit. Ud over 

at tilbagebetale for meget opkrævet administrationshonorar, skulle det også betyde, at 

FA09 blev momsfrit. 

 

BL har rejst momssagen i SKAT, gående på om administrationsorganisationer kan være 

momsfrie. Sagen behandles nu i Skatterådet. Rygterne siger, at vi ikke kan fastholde 

momsfriheden. Der vil derfor igen blive opkrævet moms af administrationshonoraret i 

2016. 

 

Da vi ikke er klar over, om vi kan fastholde momsfritagelsen for 2014, afsættes en del af 

overskuddet til momsbesparelsen i de enkelte organisationer. 

 

REGNSKAB 2014 
Regnskabet for 2014 udviser et samlet overskud på ca. kr. 4.700.000. Af overskuddet 

tilbagebetales ca. kr. 2.800.000 til andelshaverne i henhold til beslutningen om, at FA09 

skal være non-profit. Det resterende overskud på ca. kr. 1.900.000, der hidrører fra andre 

administrerede selskaber, henlægges til arbejdskapitalen, som herefter udgør kr. 

14.800.000. 

 

Årsagen til overskuddet er hovedsagelig, at der i 2014 er afsluttet større forbedringsarbej-

der og helhedsplaner, hvorfor indtægterne på byggesagshonorarer er blevet kr. 3.300.000 

større end budgetteret.  
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STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER 
På repræsentantskabsmødet den 24. juni 2013 fremlagde bestyrelsen og administratio-

nen strategi- og målsætningsplan 2013-2015, der var udarbejdet med baggrund i besty-

relsens seminar 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 op-

fyldelse af de stillede målsætninger og mål. Handleplanen er udarbejdet ud fra de tre 

overordnede områder i vores vision (SAR), der bygger på vores mission der kort og godt 

siger at vi Servicerer, Administrerer og Rådgiver boligorganisationer.  

 

INDFRIEDE MÅL 2014 
SERVICE 

Servicekultur hos medarbejdere. 
Der har været afholdt opfølgningsseminar i administrationen med henblik på at få færdig-

gjort vores arbejde med værdigrundlaget. Seminaret har udmøntet sig i et færdigt værdi-

grundlag for FA09.  

 

Der har i hele 2014 været arbejdet med at implementere værdigrundlaget i organisatio-

nen. Dette er bl.a. gjort ved at alle afdelinger på skift har fortalt deres egne små historier 

fra hverdagen, hvor de har brugt værdierne aktivt. 

 

Oplevelse af imødekommenhed. 
Udlejningsafdelingen har etableret et call-center til glæde for såvel vores beboere som 

vores medarbejdere. Etableringen af call-centeret har medført en forbedret service over 

for beboerne, idet de kan få svar på deres spørgsmål med det samme. Medarbejderne i 

udlejningen har oplevet telefonerne mindre forstyrrende, hvilket har betydet en større ar-

bejdsglæde og øget effektivitet. 
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Velfungerende kommunikationsveje - eksternt 
For at gøre det lettere for bestyrelser og beboere i de administrerede organisationer at 

komme i kontakt med FA09, blev det besluttet at alle medarbejderes direkte numre skulle 

være tilgængeligt på nettet.  

 

Det er nu muligt at gå ind på den enkelte boligorganisations hjemmeside og under den 

enkelte afdeling finde navn, telefonnummer og mailadresse på den medarbejder der ser-

vicerer den enkelte afdeling.  

 

På FA09s hjemmeside kan alle medarbejderes kontaktoplysninger findes. 

 

Velfungerende kommunikationsveje internt 
For at styrke den fælles videndeling og kommunikationen i FA09 blev det i 2014 besluttet, 

at der løbende skulle holdes møder på tværs af alle afdelingerne, med driftschefen som 

tovholder. Derudover deltager de medarbejdere fra udlejning og økonomi, der har afdelin-

ger til fælles med den respektive driftschef.  

Møderne er blevet modtaget meget positivt og har resulteret i, at den enkelte medarbejder 

har fået større viden om, hvad der foregår af planlagte aktiviteter, og andre væsentlige 

forhold, i de respektive afdelinger.  

 

ADMINISTRATION 
Stordriftsfordele  
PAB, HvidovreBo og Hjem har indmeldt sig i Energi & Miljø. Dette har betydet at der har 

været en del besparelser på udarbejdelse af energioptimering, undervisning af ejen-

domsmestre og konsulentbistand vedrørende energibesparende tiltag i boligorganisatio-

nernes afdelinger.  

 

FA09 har meldt sig ind i indkøbsforeningen Almen Indkøb, der giver medlemsorganisatio-

nerne adgang til en række rammeaftaler på håndværkerydelse og indkøb. 
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FA09 har fået lavet en rammeaftale på rådgivningsydelser fra henholdsvis ingeniører og 

arkitekter, der kan bruges af alle medlemsorganisationerne.  

 

Standardisering af kommunikation. 
FA09 er indarbejdet som nyt navn og der er udarbejdet ensrettede signaturer mv. Der er 

udarbejdet en designmanual i forbindelse med den nye hjemmeside. 

 

Klarhed over ansvar, opgaver og kompetencer 
Der er udarbejdet stillings og funktionsbeskrivelser, samt kompetenceprofiler på alle an-

satte i FA09. Stillings- og funktionsbeskrivelser, samt kompetenceprofiler bliver gennem-

gået årligt på Mus-samtalerne. 

 

Hjemmeside 
FA09s nye hjemmeside er taget i brug i 2014. Der har gennem året været arbejdet på at 

designe nye hjemmesider til boligorganisationerne med en række automatik og selvbetje-

ningsmuligheder. Den første organisationshjemmeside bliver taget i drift medio 2015 og 

det forventes at resten af organisationernes hjemmesider kan tages i brug ultimo 2015. 

 

De fleste organisationsbestyrelser har godkendt at konvertere gamle data til den nye 

hjemmeside. Det er ligeledes godkendt, at der tages professionelle billeder fra alle afde-

linger. 

 

ESDH system 
FA09 har indkøbt et nyt ESDH system der er ved at blive implementeret. Systemet vil be-

tyde, at alle sager og officielle dokumenter bliver gemt elektronisk og vil blive integreret i 

de nye hjemmesider og de nye webløsninger for bestyrelser og beboere, der allerede er 

taget i brug.  
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RÅDGIVNING 
Ansættelse med fokus på rette kompetencer 
Ledelsen har i ultimo 2014 og primo 2015 afholdt to strategiseminarer, der bl.a. skulle 

klarlægge, hvilke kvalifikationer og kompetencer medarbejdere i FA09 skal besidde for at 

leve op til FA09s mission, vision og værdigrundlag.  

 

Ved at bruge et anerkendende strategiværktøj (SUMO), har ledelsen analyseret de for-

skellige afdelingers - Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder og Opmærksomheds-

punkter.  

 

Resultatet af dette arbejde skal bruges som input til det nye strategi- og målsætningspro-

gram 2020, der skal udarbejdes i samarbejde med FA09s bestyrelse ultimo 2015.  

 

Kursus- og uddannelsesforløb 
Ved MUS-samtalerne i 2014 er medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer gennem-

gået med de enkelte chefer. Der er efterfølgende lavet en prioritering for de enkelte med-

arbejdere samt lavet en kursus- og uddannelsesplan for den samlede afdeling. 

 

Fælles Kursusportal 
Som der blev oplyst sidste år, er der et stort fokus på en optimering af vores kursusadmi-

nistration, og vi har derfor, sammen med andre boligorganisationer indgået en aftale med 

erhvervsskolen CPH West, der efter vores ønske målretter kurser for beboerdemokrater, 

beboere, administrationen, og vores folk i afdelingerne. Vi fortsætter naturligvis stadig 

med vore egne interne kurser, der er endnu mere målrettet til den enkelte afde-

ling/organisations behov og ønsker. Tilmeldingen til diverse kurser vil foregå via en desig-

net hjemmeside, der efter planen vil være fuldt funktionsdygtigt 1. juli 2015, hvilket gør det 

muligt at strukturere kursusaktiviteten mere strømlignet end hidtil. 
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UDLEJNINGSAFDELINGEN 
Udlejningsafdelingen har været gennem en større omlægning og optimering af de interne 

processer. Der er arbejdet med LEAN i forbindelse med processerne ved ind- og fraflyt-

ning, ligesom at forretningsgangene løbende er tilpasset. Processen har bl.a. resulteret i, 

at vi i dag kan sende en bolig i tilbud samme dag, som vi har bekræftet opsigelsen over 

for fraflytter. 

 

I forbindelse med opgradering af de enkelte medarbejderes kompetencer har vi indført, at 

der løbende afholdes uddannelse og træning i vores IT-system, Unik Bolig 4. 

Der arbejdes løbende på at efterleve de stigende krav til digitalisering og effektivisering af 

vores systemer. Vi forventer inden for en overskuelig fremtid at kunne tilbyde vores bebo-

ere adgang til deres stamdata vedrørende lejeforhold online - på samme måde - som vo-

res boligsøgende kan tilgå stamdata om deres boligønsker, placering på ventelisten m.v. i 

vores elektronske ansøger løsning. 

 

ØKONOMIAFDELINGEN 
Økonomiafdelingen har udviklet nye - og optimeret allerede eksisterende excel-

skabeloner, hvor udtræk fra vores administrationssystem - Unik - automatisk hentes ind 

og bearbejdes.  

 

Der har også været arbejdet på at udforme nyt design på DV-plans udskrift – et arbejde, 

som forventes afsluttet i 2015. 

 

Vi har optimeret forretningsgangen for honoraropkrævningen (som blev påbegyndt i 

2013), således at denne bliver så automatiseret som muligt. Der er også udarbejdet af-

stemningsmateriale for administrationshonorarerne - en afstemning, som revisionen an-

vender i deres revision af regnskaberne. 

 

Der er i 2014 udarbejdet forretningsgang og arbejdsgangsbeskrivelse for hhv. afskriv-

ningsregler, lønbehandling og likvidbeholdningen. 
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Som en fast procedure får organisationsbestyrelserne ved regnskabsmøderne en progno-

se for forventet udvikling af dispositionsfond og trækningsretten i Landsbyggefonden. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetter for 2016, som pågår i øjeblikket, vil vi i sam-

arbejde med drifts- og udlejningsafdelingen gennemgå processerne for at optimere disse. 

Vi vil også klarlægge og beskrive, hvilke ansvarsområder hhv. økonomi-, drift- og udlej-

ningsafdelingerne har. Hermed ønsker vi at forbedre kvaliteten af budgetteringen samtidig 

med, at samarbejdet mellem afdelingerne i administrationen skærpes. Vi vil afslutningsvis 

udarbejde en ny forretningsgangsbeskrivelse for budgetudarbejdelse. 

 

DRIFTSAFDELINGEN 
Driftsafdelingen har grundet det store fokus, der naturligvis er på udgifterne til driften af de 

administrerede organisationer og deres afdelinger, arbejdet med strategier der kan ned-

sætte driftsomkostningerne, - især afdelingernes udgifter til renholdelse og vedligeholdel-

se. Der arbejdes med muligheden for at den enkelte afdeling får nedfældet en særlig ser-

viceaftale for opgaverne i afdelingen eller undersøgt om en samdriftsmulighed er vejen 

frem.  

 

Afdelingen har løbende arbejdet med forretnings- og arbejdsgangsbeskrivelser, - især 

årshjulet. Her har vi bl.a. fået implementeret, at driftscheferne får påmindelser i deres ka-

lender når de faste opgaver der er i løbet af året, skal til at udføres. Det skal sikre, at der 

følges op på alle opgaver, og minimerer risikoen for at noget ”falder mellem to stole”.  

Dette arbejde foretages i tæt samarbejde med økonomi- og udlejningsafdelingen. 

 

Afdelingen er også begyndt at arbejde med en større synliggørelse af de daglige proces-

ser på opsatte whitebords. Vi er på baggrund af dette tiltag begyndt at arbejde med be-

grebet ”tavle” møder hvilket har en stor kommunikativ værdi både for afdelingen men også 

hele administrationen.                   
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Dette har bl.a. resulteret i, at vi har nedsat fire tværfaglige grupper: Syn, Skimmel, Øko-

nomi og Råderet. Grupperne skal være med til at styrke medarbejdernes kompetencer 

inden for et bestemt fokusområde og uddanne dem til at kunne fungere som faglige fyr-

tårne og på den måde supportere på tværs af afdelingerne. Specielt skimmelgruppen er 

kommet langt, hvilket gør at medarbejderne er blevet bedre til at håndtere skimmelpro-

blematikker. 

 

Der er arbejdet målrettet på at uddanne og kompetenceudvikle medarbejderne, - både i 

administrationen og i boligorganisationerne, så de er klædt ordentligt på til at kunne vare-

tage nye opgaver.  

 

Der er nedsat tværfaglige udvalg for ejendomsmestrene, med henblik på at styrke deres 

vidensdeling. Her ud over er formen på mestermøderne, hvor både ejendomsmestre og 

mesterassistenter deltager ændret. De er blevet mere ”levende” i form af debatoplæg og 

workshops.  Det styrker samarbejdet på tværs, og vi ser, at flere tør stille sig op og fortæl-

le om et relevant emne eller informere om den enkelte gruppes workshop. 

 

Vi har i 2014 arbejdet med optimering af elektroniske hjælpemidler der kan forbedre Ind- 

og fraflytningsprocessen (i-syn) samt registrering af skimmelsager (e-flyt). 

 

SELVBETJENINGSLØSNINGER 
Allerede i dag er mange opgaver blevet udlagt som selvbetjeningsløsninger. Det er et 

område der har høj prioritet.  

 

Vi har i løbet af 2014 taget digitale lejekontrakter i brug, så man kan underskrive lejekon-

trakterne ved brug af Nem-ID. 

 

Ligeledes har vi taget en ny version af bestyrelsesweb i brug, - både til afdelingsbestyrel-

serne og organisationsbestyrelserne. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 også kan tage be-

styrelsesweb for beboere i brug. Dette vil betyde, at alle relevante dokumenter bliver til-

gængelige på nettet for den enkelte lejer. 
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ISYN 
I 2014 besluttede FA09 at køre et testforløb af I-syn. Formålet med testen var, at sondere 

markedet for et mere effektivt system til elektronisk fraflytning og som kunne integreres 

med Unik.  

 
På baggrund af det grundige testforløb samt de positive tilbagemeldinger fra testperso-

nerne og udlejningsafdelingen i FA09, arbejdes der videre med henblik på en total imple-

mentering af I-syn i FA09´s administrerede boligorganisationer. 

 

SMS-SERVICE 
SMS-service er fuldt ud implementeret og kommet godt i gang. De fleste afdelinger er i 

gang med brugen af SMS-service. SMS-servicen bruges til større og mindre udmeldinger 

fra ejendomskontoret. Specielt i afdelinger med byggesager er det en fordel, da beboerne 

hurtigt kan blive informeret om manglende vand, aflevering af nøgler m.m.  

 

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 
Ved en gennemgang og analyse af det indsamlede resultat af beboerundersøgelser ved 

indflytning i 2014, kan det konstateres, at der ikke er afdelinger der springer i øjnene med 

særlige problemstillinger. De negative svar der må være, er spredt ud over samtlige afde-

linger, hvor der har været indsamlet besvarelser.  

 

Skal der konkluderes på den brede besvarelse, er det primært afdelingernes køkkener der 

får en negativ måling, samt vores ejendomsmestres håndtering og vurdering af fejl og 

mangler i boligerne. Dog er det et godt resultat der samlet set er kommet i hus og den 

negative måling ligger i den lette ende. 

 

For at tilgodese de få negative besvarelser på afdelingernes køkkener foretages der na-

turligvis løbende dialog med den enkelte bestyrelse om vedligeholdelsesstandard og 

eventuelt forbedringstiltag for at forbedre afdelingernes køkkener. Her kan det tilføjes, at 

der er flere og flere afdelinger der får indført den kollektive råderet om boligernes køkke-

ner, hvilket hæver afdelingernes køkkenstandard. 
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ARBEJDSMILJØ 
FA09 har i 2015 etableret en arbejdsmiljøorganisation (AMO). I den forbindelse har der 

været afholdt valg i alle boligorganisationerne af arbejdsmiljørepræsentant. 

 

Valgene forløb uden problemer og ud over arbejdsmiljørepræsentanterne blev alle drifts-

chefer og driftskonsulenten udpeget som arbejdsmiljøledere. For administrationen blev 

det områdechef Lars Nørgaard (LAN) der blev udpeget som arbejdsleder og formand for 

AMO. 

 

På AMO mødet blev der bl.a. talt om, APV, sikkerhedsgennemgang, kurser, hvad den 

enkeltes rolle er samt afholdt valg til arbejdsmiljøudvalget (AMU). AMU er et mindre ud-

valg, der går mere i dybden med de evt. problematikker der løbende opstår i og omkring 

sikkerhedsarbejdet. AMU mødes 4 gange årligt.  

 

Efter det stiftende møde i AMO, er der arbejdet med organisationsplanen med fotos for 

både AMO og AMU til opslag i de enkelte afdelinger. 

 

FA09 havde den 9. april 2015 besøg af arbejdstilsynet. Der var rundtur i administrationen, 

materiale der skulle fremvises og spørgsmål der skulle besvares. Med baggrund i dette og 

administrationslokalernes udseende, fik FA09 en grøn smiley. Den grønne smiley betyder, 

at FA09 har orden på arbejdsmiljøet og sikkerhedsarbejdet. 

 

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. 

 

Det er afholdt dirigentkursus, da mange fra organisationsbestyrelserne påtager sig dette 

hverv på afdelingsmøderne.  
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Derudover har der været afholdt en del ”gå-hjem-møder” i budgetforståelse og den nye 

bestyrelsesweb. Møderne har været godt besøgt. 

 

FA09 har indgået aftale med CPH West, der vil være FA09´s sparringspartner i forbindel-

se med en uddannelsesstruktur af vores ejendomsfunktionærer og beboerdemokrati. Det-

te skal være med til at sikre en bedre forståelse af alle elementer i og omkring arbejdet 

med en almen boligafdeling. 

 

BOLIGORGINASITATIONERNE 
PAB 
Nybyggeriet på Carl Jacobsensvej i Valby blevet færdigt med i alt 60 boliger og indflyttet 

1. februar og 1. maj 2014. 

 

Der er flere helhedsplaner i gang i 2014, som forventes afsluttet i løbet af 2015. Kagshu-

senes 3. etape, som er afslutning på en stor renoveringssag, samt nybyggeri med 60 boli-

ger. Holdkærsparken, med nye badeværelser og nyt tag.  

 

I 2015 skal der påbegyndes et nybyggeri med 14 rækkehuse i Ishøj. 

 

Lægeforeningens Boliger har forlænget deres kontrakt med PAB for yderligere et år. 

 

BAB 
Organisationsbestyrelsen nedsatte i 2014 et udvalg med henblik på at revidere de nuvæ-

rende vedtægter. Vedtægtsændringer blev godkendt på det ordinære repræsentant-

skabsmøde den 19. maj 2015 

 

Afdeling 1 og 2 har valgt at lave en samdrift og der er i den forbindelse indrettet et nyt 

ejendoms- og afdelingsbestyrelseskontor i en af lejlighederne i afdeling 1, da de før sad i 

kælderen. Dette er godkendt af organisationsbestyrelsen og Brøndby Kommune. 
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Organisationsbestyrelsen har godkendt renoverings og moderniseringssager i alle tre af-

delinger.  

Afdeling 1: Vand- og afløbsinstallationer. 

Afdeling 2: Udskiftning af vinduer. 

Afdeling 3: Vinduer haveside, etape 1 og 2, Vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5, 

Udskiftning af vinduer og døre – altanside 2015 

 

HVIDOVREBO 
I HVIDOVREBO har der været fokus på omstrukturering af afdelingernes drift. Det er et 

arbejde, der fortsætter i 2015. 

 

HJEM 
HJEM har fået store udfordringer med helhedsplanen på Jens Warmings Vej. Der har 

været syn og skøn i byggesagen. Der er konstateret både projekterings og udførselsfejl. 

Projektet er derfor blevet voldsomt fordyret.  

Der bliver et juridisk og økonomisk efterspil. Desværre bliver bygherren altid ramt i disse 

tilfælde. 

 

FSB GLADSAXE 
Selv om FSB Gladsaxe først indtrådte i FA09 per 1. januar 2015, var der en del mødeakti-

vitet og forberedelse vedrørende overdragelsen af boligorganisationen. Dette var givet 

rigtig godt ud da implementeringen af FSB Gladsaxe er gået helt gnidningsløst.  

 

FSB Gladsaxe havde især to sager der optog dem i 2014. Hjemfald i afdelingerne Høje 

Gladsaxe og Gyngemosegård og renovering af nordfacaderne i Høje Gladsaxe.  

 

ØRESUNDSKOLLEGIET 
Øresundskollegiet fik for 1 år siden solceller på taget. Dette anlæg har produceret el til en 

værdi af kr. 300.000 – 400.000, hvilket betyder at investeringen er tjent hjem på under 4 

år. 
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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  

 

Caféen kom først i gang 1. januar 2015. Det bliver spændende at se om forpagteren kan 

få økonomien til at løbe rundt. 

 

FREMTIDEN 
Da vores strategi og målsætningsprogram rækker ind i 2015, vil der fortsat være fokus på 

de målsætninger, der allerede er aftalt og dem der skal indfries i indeværende år.  

 

Administrationen vil i 2015 arbejde med de skærpede krav til forvaltningsrevision.  

Da vores strategi- og målsætningsprogram udløber med udgangen af 2015, er det på det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde i december 2014 besluttet, at bestyrelsen skal 

afholde et seminar ultimo 2015, hvor et nyt strategi- og målsætningsprogram skal udar-

bejdes. Der skal her bl.a. tages højde for de skærpede krav til forvaltningsrevision, hvilket 

indebærer, at der skal opstilles flere målbare mål, der kan knyttes op på FA09s mission 

og vision. 

 

Mødet er planlagt til 31. oktober 2015. 
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