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 Glostrup, den 14. april 2016 

  
Referat Den 13. april 2016 
  
 
 FA09 
Mødeart: 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 FA09 
 Kai Dinesen næstformand PAB 
 Else Janhøj formand HJEM og næstformand FA09 
Afbud Jette Philipsen næstformand HJEM 
 Palle Christensen formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09 
 Christel Halberg bestyrelsesmedlem HVIDOVREBO 
Afbud 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 
Afbud 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 
 Kurt Peter Jørgensen suppleant for Allan Rasmussen BAB 
 Niels Kristian Bjerg suppleant, beboerrådsmedlem Øresundskollegiet 
 
 Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør  
 Kasper Nørballe direktør 
 Rasmus Nielsen økonomichef 
 Lisbeth Kristensen sekretær/referent 
 
 
I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde med følgende 
 
Dagsorden:   
  

1.   Valg af dirigent 

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

forløbne år. 
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3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning samt frem-

læggelse af budget 2017 og ydelseskatalog 2017 til efterretning. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag inden fristens udløb 

5. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelses- og repræsentantskabsmed-

lemmer 

6. Valg af revisor 

7. Orientering fra FA09: 

a) Status på strategi og målsætninger 

8. Eventuelt 

 

 

Formand Nikolaj Jørgensen bød velkommen til alle. 

Der blev foretaget en kort præsentation bordet rundt. 

 

1.  Valg af dirigent 
 Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabsmødet 

var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det  
 senest forløbne år. 
 Kasper Nørballe gennemgik kort beretningens hovedpunkter. 

 Repræsentantskabet tog bestyrelsens beretning til efterretning. 

 

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning samt 
fremlæggelse af budget 2017 og ydelseskatalog 2017 til efterretning 

 Rasmus Nielsen gennemgik årsregnskabet. 

 Regnskabet for 2015 udviser et samlet overskud på ca. kr. 5.400.000. Af overskuddet 

tilbagebetales ca. kr. 3.210.000 til andelshaverne i henhold til beslutningen om, at FA09 

skal være non-profit. Beløbet til andelshaverne er afregnet i 2015. Det resterende over-

skud på ca. kr. 2.190.000, der hidrører fra andre administrerede selskaber, henlægges til 

arbejdskapitalen, som herefter udgør kr. 17.250.000. 
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 Kasper Nørballe gennemgik revisionsprotokollatet. 

 Konklusionen er, at revisor ikke har nogen forbehold til regnskabet og har givet en blank 

påtegning. 

 FA09 har modtaget et protokollat fra et uanmeldt kasseeftersyn 8. januar 2016. Dette pro-

tokollat fremsendes sammen med dette referat. 

 

 Rasmus Nielsen fremlagde budgettet for 2017 som indebærer en stigning på ca. 2%. 

 

 Bestyrelsen havde godkendt ydelseskatalog for 2017 med enkelte tilføjelser/ændringer. 

 Ydelseskataloget skal også indeholde et tilbud om dirigent- og referentbistand som en 

ekstraydelse. FA09 har et samarbejde med et selskab der varetager referentopgaver. 

 Priserne i ydelseskataloget skal en gang årligt reguleres med samme indeks som budget-

tet. 

  

 Repræsentantskabet godkendte regnskab og revisionsprotokollat. 

 Budget og ydelseskatalog blev taget til efterretning med ovenstående bemærkninger. 

 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
  Der var ingen forslag. 

 

 

5. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelses- og repræsentant-
skabsmedlemmer 

  Der har ikke været repræsentantskabsmøde/generalforsamling i de fleste af organisatio-

nerne endnu. Dette er blandt andet grunden til, at næste års repræsentantskabsmøde 

flyttes tilbage til juni efter medlemsorganisationernes repræsentantskabsmøde/general-

forsamling. 

 

  Bestyrelsen har konstitueret sig med Nikolaj Jørgensen som formand og Else Janhøj 

som næstformand. 
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6. Valg af revisor 
 Bestyrelsen indstiller til at genvælge Revisionsinstituttet. 

 

Bestyrelsen har besluttet at anmode Revisionsinstituttet om et møde både med alminde-

lig revisor og momsrevisor. Dette møde var oprindelig aftalt til 22. oktober 2015, men 

blev aflyst på grund af revisorskifte. 

Bestyrelsen besluttede, at mødet med revisor til dels skulle foregå uden deltagelse af 

administrationen og forventes at foregå den 8. november 2016. 

 

 Revisionsinstituttet blev genvalgt af repræsentantskabet. 

 

 

 

7. Orientering fra FA09: 
 
7a. Status på strategi og målsætninger 

Bestyrelsen havde fået omdelt et lille notat omkring Strategi og målsætningsprogram 

2016 – 2020.  

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2017 med præsentation af 

strategien med udgangspunkt i bestyrelsesminaret den 24. januar 2016. 

 

 

 

8. Eventuelt 
Det næste ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes den 8. november 2016 kl. 

18.00 med spisning. 
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