
 

 

 
Den 7. september 2021 

 

ORGANISATIONSBESTYRELSEN 
 

Referat 
 
Til ordinært møde mandag 6. september 2021 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, 
kælderen. 
 
Deltagere: 
 Jens Corfitzen Formand (afd. 2) 
 Peter E. Jørgensen Næstformand (afd. 1)  
 Lene Stenberg Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2) - afbud 
 Bendt K.B. Pedersen Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1) - afbud 
 Carsten Kjøller Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2) 
 Erik Rolfsted Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1) 
 Jette Jørgensen Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2) 
 
 Nicholas Bisp Nielsen Driftschef FA09 
 Elsebeth Dahl Pedersen Bygge- udviklingschef FA09 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Godkendelse af referater (bilag 1 og 2) 
4. Facaderenovering (bilag 3 og 4) 
5.  El-ladestandere (bilag 5) 
6. Effektivisering 
7. Orientering fra administrationen 
8. Lukket punkt (bilag 6) 
9. Eventuelt 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
 Beslutning:  

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent og referent 
 

 Beslutning:  
Nicholas Bisp Nielsen blev valgt som dirigent og referent.  
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3. Godkendelse af referater B-sag 
 
./. Referat fra bestyrelsesmøde 9. juni 2021 er vedlagt som (bilag 1). 
./. Lukket referat fra bestyrelsesmøde 9. juni 2021 er vedlagt som (bilag 2). 

 
Indstilling: 

• At referaterne godkendes. 
 

Beslutning: 
Referaterne blev godkendt.  

 
4. Facaderenovering B-sag 
 
./. Gennemgang af bilag 3 og 4 for nærmere afklaring af FA09’s rolle i den kommende 

byggesag. Vedlagt er (bilag 3 og 4). 
 
 Elsebeth præsenterede ”Sådan bygger vi sammen”. Præsentationen eftersendes 

sammen med referatet. 
 
Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om Fa09’s rolle. 
 

Beslutning: 
Organisationsbestyrelsen besluttede, at idefasen som vi er inde i, skal drøftes nær-
mere førend der kan træffes yderligere beslutninger. Næste møde er aftalt til tirsdag 
den 5. oktober kl.12.30-14.30. 

 
5. El-ladestandere B-sag 
 
./. Etablering af el-ladestandere i Lægeforeningens Boliger jf. rådgiver Kim Hjortfelts op-

læg ved forslag A og B, se (bilag 5). 
 
Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning: 
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
6. Effektivisering  
 
 Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen. 
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 Indstilling: 
• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning: 
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
7. Orientering fra administrationen  O-sag  

 

7.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder 
 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. oktober 2021.  
 
 Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Beslutning: 
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
7.2 FA09 personalenyt 
 To driftschefer fra Ejendomsdrift har sagt deres stillinger op til fratrædelse henholds-

vis 31. juli 2021 og 12. august 2021. Det er ansat en ny driftschef i Ejendomsdrift pr. 
den 1. august 2021, og rekrutteringen af endnu en driftschef er i proces. 

 Der er ansat en ny medarbejder til Byggeri og Udvikling som starter 1. september 
2021. 

 Der er ansat en ny økonomaassistent til Økonomi. 
 
 Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Beslutning: 
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
7.3 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde: 
 Det er muligt selv at tilmelde sig nyhedsbrevet her: https://bl.dk/tilmeld-nyhedsbrev/ 
 De sidste nyhedsbreve er: 
 

• 4921 – Regulering af maksimumhuslejen 2022 
• 4821 – Dansk Erhverv inviterer til orienteringsmøde 
• 4721 – Afskaffelse af coronarestriktioner om areal og afstand 
• 4621 – Ministeriet indhenter lønoplysninger 
• 4521 – Forsamlingsforbud og coronarestriktioner 
• 4421 – Topledertræf 2021 
• 4321 – Midlertidige regler på boligområdet forlænges til 1. september 
• 4221 – Skærpelse af kontantforbuddet pr. 1. juli 2021 
• 4121 – Ændringer i forsamlingsforbud og coronarestriktioner 
• 4021 – Lov om beskyttelse af whistleblowere er blevet vedtaget 
• 3921 – Regler for tidligere hårde ghettoområder omfattet af en udviklingsplan 

https://bl.dk/tilmeld-nyhedsbrev/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/8/4921-regulering-af-maksimumhuslejen-2022/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/8/4821-dansk-erhverv-inviterer-til-orienteringsmoede-om-individuel-loenregulering-for-ansatte-paa-hk-overenskomst/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/8/4721-afskaffelse-af-coronarestriktioner-om-areal-og-afstand/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/8/4621-ministeriet-indhenter-loenoplysninger/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/8/4521-forsamlingsforbud-og-coronarestriktioner/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/7/4421-topledertraef-2021-afholdes-den-24-og-25-august-paa-hotel-nyborg-strand/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/7/4321-midlertidige-regler-paa-boligomraadet-forlaenges-til-1-september/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/7/4221-skaerpelse-af-kontantforbuddet-pr-1-juli-2021/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/7/4121-%C3%A6ndringer-i-forsamlingsforbud-og-coronarestriktioner/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/6/4021-lov-om-beskyttelse-af-whistleblowere-er-blevet-vedtaget/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/6/3921-regler-for-tidligere-haarde-ghettoomraader-omfattet-af-en-udviklingsplan/
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• 3821 – Endelig frist for registrering af tv-overvågning i POLCAM 
• 3721 – Aftale om yderligere udfasning af restriktioner og forlængelse af midlertidige regler  

 
 Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Beslutning: 
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
8. Lukket punkt (bilag 6) 
 

 
9. Eventuelt 

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 18. Forslag 
til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 12. oktober 2021. 
 
 

https://bl.dk/bl-informerer/2021/6/3821-endelig-frist-for-registrering-af-tv-overvaagning-i-polcam/
https://bl.dk/bl-informerer/2021/6/3721-aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-og-forlaengelse-af-midlertidige-regler-paa-boligomraadet/

	Deltagere:

