
 

 

 

 

Nytår og i gang igen   

Med håbet om at alle har haft nogle dejlige juledage og 

kommet godt ind i de nye år følger her årets første ”Nyt 

fra FFB”. 

 

 
 

Godt repræsentantskabsmøde 

På et velbesøgt repræsentantskabsmøde den 7. december 

fik vi vedtaget et nyt målsætningsprogram  for FFB. 

 

Målsætningsprogrammet rummer for perioden 2023-2024 

de mål vi er enige om sætte os og udstikker de initiativer, 

som vi mener, der skal tages for at indfri målene. 

 

Programmet er bygget op om de fire hovedindsatsområ-

der; 1) Trivsel og social bæredygtighed, 2) Betalbare boli-

ger og styrket beboerservice, 3) Grøn omstilling, renove-

ringer og nybyggeri, 4) Beboerdemokrati og kommunika-

tion. 

 

Status på ”postkassetjek” 

Vi har i organisationsbestyrelsen tidligere besluttet at 

gennemføre et pilotprojekt for at få et billede af, i hvilket 

omfang der i FFBs afdelinger kan være problemer med 

ulovlig fremleje og anden form for ulovlig beboelse af det 

lejede.  

 
Det er nu gennemført for afdeling Nyelandshuses 213 le-

jemål.  

 

 

Det har resulteret i 20 sager, som der nu arbejdes videre 

med for at afklare årsagen til manglende sammenhæng 

mellem navnet på postkassen, i forhold til lejekontrakten 

og folkeregisteradresse. 

 

Generelt er initiativet blevet godt modtaget af beboerne i 

afdelingen, som bifalder fokusset på at komme ulovlig 

udlejning til livs. 

 

Skiftedag; Goddag til nye driftschef 

Som omtalt i det seneste ”Nyt fra FFB” stopper Andreas 

Røpke som driftschef med udgangen af denne måned. 

Andreas har takket ja til en stilling som chefkonsulent i 

KAB. 

 

Vi har nu hans efterfølger på plads; Thomas Neumann 

Høgh. 

 

Thomas er en erfaren herre som kommer fra en stilling 

som driftschef i boligorganisationen 3B så han kender til 

det almene og til KABs administrative systemer og ruti-

ner. 

 

Denne måned overlapper Thomas med Andreas så vi sik-

rer en god kontinuitet inden Andreas fortsætter som 

chefkonsulent i KAB (hvor han fortsat vil have en rolle i 

forhold til FFB hvor han vil støtte op om den kommende 

kundechef og organisationsbestyrelsens arbejde). 

  

Mere skiftedag; Det boligsociale område. 

Som også nævnt i det seneste ”Nyt fra FFB” overgår vo-

res kundechef Kim Geertsen til en stilling som ansvarlig 

for det Boligsociale indsatsområde i selskabet. Det sker 

forventelig indenfor de kommende måneder når en ny 

kundechef er fundet og på plads. 

  

Nogenlunde sammenfaldende med det siger vi god bar-

sel til Nynne Kjøller Stadelund, som medio marts måned 

går på barselsorlov. 

 

Derfor er vi nu i gang med at finde en god barselsvikar 

som forhåbentligt vil kunne tiltrædelse 1. marts, så vi 

også her sikre overlap og god kontinuitet. 

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
                        Januar 2023 

 



 
 

 

 

Endelig siger vi, efter gensidig aftale, farvel til Kresten 

Bang Heinfelt og ønsker ham alt godt fremover efter hans 

engagerede og dedikerede indsats for FFB gennem snart 

10 år.  

 

Flagskib i havsnød 

Vores store flagskibsprojekt, det kommende multifunkti-

onelle samlingssted ”Ved Betty Nansens plads” er i kom-

met i havsnød. Vi har fået licitationsresultatet som over-

skrider budgettet med 7 mio. kr.   

 

Det er langt fra første gang i hele forløbet at virkelighe-

den driller. Vi plejer da også at finde løsninger men ingen 

tvivl om, at vi denne gang står i en alvorlig situation som 

sætter os på prøve.   

 

Alle gode kræfter er derfor sat ind og alle sejl sat i håbet 

om, at vi vil lykkes så Ved Betty Nansens Plads kan slå 

dørene op i løbet 2023.  

 

Ny i bestyrelsen 

Er du ny i bestyrelsen og vil gerne vide mere om, hvad 

det indebærer? Eller trænger du til en opdatering på be-

styrelsesarbejdet og den almene sektor? 

 

Så er dette kursus som KAB afholder den 17. januar må-

ske noget for dig (tilmelding på  KAB (frontplanner.com 

senest den 10. januar). 

 

Formålet med kurset er at give nye afdelingsbestyrelses-

medlemmer indsigt i, hvad den almene sektor er, og 

hvordan KAB og den enkelte boligorganisation samt bo-

ligafdeling er sammensat. Også relationen mellem KAB 

og boligorganisationen drøftes. 

 

Herudover vil bestyrelsens og bestyrelsesmedlemmernes 

rolle og forpligtelser blive gennemgået, herunder afde-

lingsmødet for beboerne. 

 

Herfra en anbefaling til alle vores nyvalgte om give det 

en overvejelse      . 

 

 

 

 

 

Boligsociale temadag 

Organisationsbestyrelsen boligsociale udvalg afholder en 

temadag den 25. februar. 

 

Det ambitiøse mål med dagen er, at få et samlet billede af 

det boligsociale indsatsområde som det folder sig i FFB. 

 

Sende en mail til Kim Geertsen (kig@kab-bolig.dk) og sæt 

et nu kryds i kalenderen udfor den 25. februar, hvis du 

kunne tænke dig at deltage. 

 

 

På organisationsbestyrelsens vegne 

  

– Laurits Roikum, formand 
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