
 

 

 

 

Så er det snart jul og et nyt år som står for 

døren og med det nogle markante ændrin-

ger. 

 

  

Fra kundechef til lokal boligsocial leder  

Vi får os en ny men ganske erfaren leder af vores boligso-

ciale indsatsområde. Efter at have været vores kundechef 

i 15 år skifter Kim Geertsen nemlig primo næste år til stil-

lingen som vores lokale boligsociale leder. 

 

Her skal han sammen med vores boligsociale hold, bestå-

ende af Kresten Bang Heinfelt, Nynne Kjøller Stadelund, 

Julius Struve og Karen Gram, sikre en vellykket gennem-

førelse af henholdsvis den Boligsociale helhedsplan for 

Søndermarkskvarteret og de mål, som fremgår af mål-

sætningsprogrammet for 2023-2024. 

 

Stillingen slås om kort tid op med sigte på, at der skal 

være mulighed for overlap med Kim inden han starter i 

hans nye funktion forventeligt 1. marts 2023. 

  

Fra driftschef til chefkonsulent 

Servicecenter Betty Nansen skal i samme omgang have 

ny driftschef idet Andreas Røpke har takket ja til en stil-

ling som chefkonsulent i KAB. 

 

Forventningen er, at en ny driftschef vil kunne tiltræde i 

starten af januar måned og her have en måneds ”over-

lap” med Andreas. 

 

I hans nye stilling som chefkonsulent i KAB vil Andreas 

fortsat have en rolle i forhold til FFB hvor han vil støtte 

op om den kommende kundechef og organisationsbesty-

relsens arbejde.  

  

Det kommende repræsentantskabsmøde 

Mange af os ses allerede i næste uge hvor vi onsdag den 

7. december afholder repræsentantskabsmøde.  Her vil 

der sammen med KABs kundechef, Sanne Kjær, blive sat 

lidt flere ord på de kommende forandringer som vi i or-

ganisationsbestyrelsen bakker op om og har tillid til vil 

”lande” et godt sted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætningsprogram for 2023-2024 

På repræsentantskabsmødet fremlægges organisationsbe-

styrelsens forslag til nyt målsætningsprogram  for FFB.  

 

Målsætningsprogrammet udstikker både målsætninger 

og de tilknyttede initiativer som organisationsbestyrelsen 

anbefaler der skal tages for perioden 2023-2024.  

 

Målsætningsprogrammet er bygget op om de fire hoved-

indsatområder; 1) Trivsel og social bæredygtighed, 2) Be-

talbare boliger og styrket beboerservice, 3) Grøn omstil-

ling, renoveringer og nybyggeri, 4) Beboerdemokrati og 

kommunikation. 

 

Vi håber på en god og engageret debat om målsætning-

sprogrammet som der i udvalgene er lagt megen energi i 

at formulere.  

 

På gensyn og/eller god jul 

Her til sidst et ønske om en god jul og et god nytår. 

 

På organisationsbestyrelsens vegne 

  

– Laurits Roikum, formand 

 

  
 

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
                        November 2022 

 


