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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  

 

 
 Glostrup, den 2. januar 2018 

  
Referat Den 14. december 2017 
  
 
 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 
 Alexander Bruhn Johansen formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09          
 Kurt P. Jørgensen bestyrelsesmedlem BAB 
 Michael Gravengaard formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09 
 John Althoff-Andersen næstformand FSB Gladsaxe 
 Niels Kristian Bjerg formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09  
 William Find Friedrichsen næstformand Øresundskollegiet 
 Erik Andersen formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09 
 Birgith Hansen næstformand GAA 
 
 Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør  
 Kasper Nørballe direktør 
 Mia Jarbøl Faurholdt forretningskonsulent 
 Mette Hoffmann udlejningschef 
 John Kim Fletting afdelingschef drift og byggeri 
 Henrik Meyer Rasmussen økonomichef 
 Lisbeth Kristensen sekretær 
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I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 
følgende: 
 
Dagsorden:    

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af sidste mødes referat 

3. Orientering fra bestyrelsesmødet 

4. Orientering fra FA09 

a) Ledelsesrapport 2017 (bilag 1) 

b) Handleplaner 2018 (bilag 2) 

c) Udlejning v/Mette Hoffmann 

d) Drift og byggeri v/John Kim Fletting 

e) Økonomi v/Kasper Nørballe 

5. Eventuelt 

 

 
Formand Nikolaj Jørgensen bød velkommen til alle og i særdeleshed til Niels Kristian Bjerg, der er ny 
formand på Øresundskollegiet og William Find Friedrichsen, der er næstformand på Øresundskollegiet.  

 

1.  Valg af dirigent 
 Palle Christensen blev valgt som dirigent. 

 

2.  Godkendelse af sidste mødes referat 
Repræsentantskabet godkendte referatet. 

 

3.  Orientering fra bestyrelsesmødet 
 Nikolaj Jørgensen informerede om hvad der var blevet behandlet på bestyrelsesmødet. 
 
 Det var besluttet at ændre i FA09s ydelseskatalog således, at FA09 fremover får ansvaret for 

ejendomsfunktionærers IT. Udgiften vil blive pålagt afdelingerne, der allerede i dag betaler li-
censer og ekstern support. Til løsning af opgaven vil der blive ansat en ny it-medarbejder. 

 
 Bestyrelsen er ligeledes blevet informeret om, at der etableres et ledelses- og udviklingssekreta-

riat. Mia Jarbøl Faurholdt, der er ansat som forretningskonsulent, vil blive chef for sekretariatet. 
Der vil blive ansat en HR-medarbejder. 

 Det er administrationens opfattelse, at disse ændringer kan løses indenfor budget 2018. 
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 Der er nu kommet en afgørelse vedrørende moms på bl.a. ejendomsadministration. Afgørelsen 
betyder, at aktiviteterne i FA09 fremover skal behandles efter de almindelige momsregler. 

 I budget 2019 vil der derfor blive indarbejdet moms på administrationshonorar. 
 
 Bestyrelsen har besluttet, at der i 2018 skal laves kurser/gå-hjem-møder for organisationsbesty-

relsesmedlemmer, således at man bliver i stand til at varetage de nye krav, der stilles til en orga-
nisationsbestyrelse, både vedrørende effektivisering og økonomi. 

 
 FA09s nye økonomichef Henrik Meyer Rasmussen deltog i repræsentantskabsmødet.  
 Efter en præsentationsrunde anførte Nikolaj Jørgensen, at alle glædede sig til det fremtidige 

samarbejde. 
 

  

4.  Orientering fra FA09 

 

a. Ledelsesrapport 2017 

b. Handleplaner 2018 
Mia Jarbøl Faurholdt præsenterede Ledelsesrapporten 2017 og Handleplaner 2018 på skærmen. 
 
FA09s overordnede mål for 2020 er: 

• Høj beboertilfredshed 
• Konkurrencedygtigt administrationshonorar 
• Attraktiv arbejdsplads 

 
Beboertilfredshedsundersøgelsen blev foretaget i 2017 med en pæn tilfredshed med FA09 og der 
iværksættes en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2018. 
 
I 2017 har FA09 nået: 

• Hurtigere svar og flere digitale løsninger 
• Synlighed og gennemskuelighed 
• Effektiviseringsdagsorden 

 
Mange af handleplanerne bliver videreført i 2018 og nye vil komme til. 
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 
 

c. Udlejning v/Mette Hoffmann 
Mette Hoffmann fortalte om udlejningsafdelingen i FA09. 
Der er meget travlt i afdelingen, men alle er glade for at være med til den udvikling, der foregår. 
Der er en hel del helhedsplaner i gang, hvilket medfører mange genhusninger m.v. 
De forretningsgange, der er på området, vil blive nedskrevet. 
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Mette orienterede om personalesituationen, hvor Nadine Hansen bliver fastansat pr. 1. januar 
2018. Arfan Sheik er blevet ansat som all-round elev pr. 1. september 2017 og har siden ansæt-
telsen gjort god gavn i udlejningsafdelingen. Arfan hjælper også til med opgaver i økonomiafde-
lingen på grund af personalesituationen. 
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 
 

d. Drift og byggeri v/John Kim Fletting 
John Kim Fletting fortalte om medarbejdersituationen i Drift og byggeri. 
Morten Ovman er stoppet og Jesper Kruuse Jacobsen har overtaget Mortens afdelinger.  
Thomas Clemmensen er blevet ansat som driftskonsulent. 
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning og blev efterfølgende vist rundt i driftsafde-
lingen, hvor de fik et foredrag af John omkring samdrift, kompetenceafklaring og effektiv drift.  
 

e. Økonomi v/Kasper Nørballe 
Kasper Nørballe orienterede om den omstrukturering, der er igangsat i økonomiafdelingen. En 
omstrukturering der indebærer, at vi har måttet sige farvel til en medarbejder. Der vil snarest blive 
ansat en ny økonomimedarbejder med controler erfaringer. 
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 

 
5.  Eventuelt 

 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes torsdag 7. juni 2018 kl. 18.00 hos FA09, Stati-
onsparken 24, 2.th, 2600 Glostrup. 

 
 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 12. december 2018 kl. 18.00 hos 

FA09. 
 
Der var ikke yderligere under eventuelt. 
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