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Møder/kurser mm. 2007/2008: 

 
Temamøder: 

Boligpolitisk emne 
6. maj 2008, kl. 17.00 - 20.00 
 

Formandsmøde 
20. maj 2008, kl. 17.00 
 
Kurser: 

Konfliktløsningskursus 
over 2 aftener 
1. april 2008, kl. 17.00 - 20.00 
8. april 2008, kl. 17.00 - 20.00 
 
Regnskabs– og budgetkursus  
over 2 aftener 
9. september 2008, 
kl. 17.00 - 20.00 
16. september 2008, 
kl. 17.00 - 20.00 
 

Arrangementer i øvrigt: 

Kursus for nye afdelings-
bestyrelsesmedlemmer 
25./26. april 2008 
 

Konference for afdelings-
bestyrelser 
3./4. oktober 2008 
 
 

Ordinært repræsentantskabsmøde i 
VIBO København 
27. november 2008, kl. 19.00 

Afdelingens egen hjemmeside Nyt fra afdelingerne 

Afd. 110, Gartnertoften, tagrenovering 
 
Beboerne i VIBO afdeling 110 ved-
tog i 2006 at gennemføre et tagreno-
veringsprojekt til 25,7 mio. kr. Pro-
jektet er efterfølgende godkendt af 
Tårnby Kommune og Landsbygge-
fonden. Billigst bydende entreprenør 
blev Enemærke & Petersen A/S. 

Byggesagen startede den 12. novem-
ber 2007 og påregnes afsluttet ultimo 
september 2008. 

Afdeling 110 er beliggende i Tårnby Kommune og består af 51 rækkehuse. 
et er en afdeling med små haver og ligusterhække til hvert rækkehus. 

Projektet er specielt, for det viste sig under projekteringen, at de eksiste-
rende konstruktioner ikke ville kunne bære et nyt hældningstag med tegl. 
Der laves derfor nye 3 m lange og 0,4 m brede fundamenter ud for hvert 
lejlighedsskel. Herpå opstilles en stålkonstruktion, som holder de limtræs-
dragere, som hele taget fastgøres på. Dette betyder, at der skal gøres store 
indgreb i de enkelte beboeres haver. 

Byggesagen er ikke startet pro-
blemfrit. Entreprenøren startede 
med at rydde de første 6 meter fra 
facaden af hensyn til de nye funda-
menter og kørevej. Man nåede også 
at ”klippe” alle tv-kablerne over, 
idet disse lå umærkede i jorden og 
de eksisterende kloakker lå ikke 
som angivet på tegningerne, men 
der hvor de nye fundamenter skal 
være. 

  Nu bliver bygningerne pakket ind med stilladser mm. Når disse fjernes 
opstår en helt ny afdeling 110 med tegltage. Men det skal åbenbart være 
skidt inden det bliver godt. 
 

 

Før renoveringen startede                                     

Projekttegning 

Under renoveringen 
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Foreningsnyt 

København 
 

VIBO’s årlige ordinære repræsentantskabsmøde fandt sted torsdag den 29. november 2007. 

Bjarne Christensen blev genvalgt som næstformand, Karen Nørrebro og Peter Schneider blev genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. 

På samme møde blev der vedtaget ændring af VIBO’s vedtægter, men da der ikke var fremmødt 2/3 af de mu-
lige repræsentantskabsmedlemmer, skulle vedtagelsen bekræftes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde fandt sted den 19. december 2007, og der var her et flertal der 
godkendte de ændringer, der i første omgang var vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. no-
vember 2007. Ændringerne skal godkendes af Tilsynet i Københavns Kommune, før de træder i kraft. 

På bestyrelsesmødet den 6. december konstituerede bestyrelsen sig i følgende udvalg: 

Byggeudvalget, bestående af: Udvalget for uddannelse og bolig- Informationsudvalget, 
   socialt arbejde, bestående af: bestående af: 
Bjarne Christensen, formand Mohamed Siam, formand Jackie Lauridsen, formand 
Preben Koch Preben Koch Karen Nørrebro 
Peter Schneider Karen Nørrebro Peter Schneider 
Kaare Vestermann  Erland Germer Kaare Vestermann 

Mandag den 10. december 2007 blev der afholdt valg af medarbejderrepræsentant til VIBOs foreningsbestyrel-
se. Pia Mortensen var indstillet til genvalg og derudover opstillede Merete Bryder.  Merethe opnåede flest 
stemmer og er dermed ny medarbejderrepræsentant i foreningsbestyrelsen. 

Bestyrelsen ser herefter således ud: 
 

Preben Koch afd. 133, formand 
Bjarne Christensen afd. 103, næstformand 
Karen Nørrebro afd. 135 
Mohamed Siam, afd. 113 
Jackie Lauridsen, afd. 134 
Peter Schneider, afd. 106 
Merethe Bryder, medarbejderrepræsentant 
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Græsted Gilleleje 
 

På det årlige ordinære repræsentantskabsmøde udtrådte bestyrelsens næstformand Mogens Annesen afd. 238 
samt bestyrelsesmedlem Stine Durafour afd. 210, begge på grund af flytning. På valg var endvidere Birthe 
Carlsen der genopstillede. 

Birthe Carlsen og Peter Nielsen blev valgt for 2 år. Lotte Bang Petersen blev valgt for 1 år. 

På samme møde var ændring af vedtægterne til drøftelse, idet spørgsmålet om der efter udtrædelse af den kom-
munale repræsentant, skulle ske en udvidelse af de beboervalgte eller de garantvalgte. Idet der ikke kunne op-
nås enighed om spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning blev punktet udskudt og suppleant Ulla Christi-
ansen blev siddende i bestyrelsen indtil der var sket en endelig afklaring. 

I forbindelse med bestyrelsens møde - efter repræsentantskabsmødet - blev det vedtaget at foreslå, at antallet af 
bestyrelsesmedlemmer blev ændret fra 5 til 7, således at bestyrelsessammensætningen skulle blive 5 beboer-
valgte og 2 garantvalgte 

Denne ændring blev efterfølgende vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. november 
2007 og bekræftet på yderligere et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. december 2007. 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den. 27. november 2007 blev Sidsel Berg Jensen valgt for 1 år 
og Ulla Christiansen blev valgt for 2 år. 

På den årlige ordinære garantgeneralforsamling mandag den 10. december 2007 blev Kai Ambus valgt som det 
ekstra garantvalgte medlem.   

Fortsættes på side 3... 
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Den 6. juni 2007 blev lov om tv-overvågning ændret, 
hvilket har betydning for boligselskaberne og de en-
kelte afdelinger. 
 

I henhold til de tidligere gældende regler var det såle-
des, at når en privat virksomhed, organisation eller 
person, herunder et boligselskab, opsatte et videoover-
vågningskamera, måtte det kun ske på områder, hvor 
der ikke var almindelig adgang. 
 

Det vil sige, det måtte ikke ske på parkeringspladsen 
eller i opgangen, hvor postvæsenet, hjemmepleje mv. 
havde adgang. Konsekvensen var at de eneste steder, 
hvor der kunne sættes videokameraer op, var i kældre 
og vaskerier. 
 

Nu er reglerne blevet ændret således, at private – her-
under almene boligforeninger og boligselskaber – ger-
ne må tv-overvåge steder eller lokaler, hvortil der er 
almindelig adgang. 
 

Dog er det en udtrykkelig betingelse, at der skal ske 
skiltning eller anden tydelig markering med oplysning 
om, at her sker der tv-overvågning. 
 

De nye regler betyder således, at man nu har mulighed 
for at tv-overvåge både parkeringspladser og opgange 
eller indgangspartier ved opgange og således mindske 
hærværk og give mere tryghed til beboerne. Der vil 
også kunne ske tv-overvågning af en byggeplads i for-
bindelse med renovering af en afdeling, hvor der kan 
være behov for tv-overvågning for at undgå tyveri. 

Jurahjørnet 
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Fortsat fra side 2... 

Som oplyst i Nyhedsbrev nr. 3, 2007 har selskabet på et tidligere repræsentantskabsmøde valgt at skifte navn 
til VIBO Gribskov Kommune s.m.b.a. Vedtægtsændringerne, herunder navneændringen, træder først i kraft 
når Tilsynet i Gribskov Kommune har godkendt dette. Selskabsbestyrelsen ser, indtil ændringen er godkendt, 
ud som følger: 

Mogens Madsen, garantvalgt, formand 
Birthe Carlsen, afd. 293, næstformand 
Peter Nielsen afd. 225 
Lotte Bang Petersen afd. 210 
Ulla Christiansen, afd. 293 (indtrådt suppleant) 

Efter godkendelsen indtræder følgende i bestyrelsen: 

Sidsel Bang Jensen, afd. 210 
Ulla Christiansen, afd. 293 
Kai Ambus, garantvalgt 

 

VIBO ønsker alleVIBO ønsker alleVIBO ønsker alleVIBO ønsker alleVIBO ønsker alleVIBO ønsker alleVIBO ønsker alleVIBO ønsker alle        
en rigtig glædelig jul en rigtig glædelig jul en rigtig glædelig jul en rigtig glædelig jul en rigtig glædelig jul en rigtig glædelig jul en rigtig glædelig jul en rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykke-samt et godt og lykke-samt et godt og lykke-samt et godt og lykke-samt et godt og lykke-samt et godt og lykke-samt et godt og lykke-samt et godt og lykke-
bringende nytårbringende nytårbringende nytårbringende nytårbringende nytårbringende nytårbringende nytårbringende nytår        

Jubilæum: 
Per Jørgensen 
Driftsområde Midt 
20 år den 15.2.08 

Tiltrædelse: 

Ejendomsassistent 
Frank Larsen 
Driftsområde Øst pr. 15.11.07 
 

Kontorassistent 
Kirsten Stokholm 
Driftsområde Vest pr. 1.12.07 
 

Projektleder 
Charlotte Sommer 
Sankt Peders Stræde/ 
boligsocial funktion pr. 1.2.08 
 



 

Drift-administration: 
 

Margit Kunze 
Tlf.: 3342 0019 - e-mail: mk@vibo.dk 
 

Pia Mortensen:  
Tlf.: 3342 0023 - e-mail: pia@vibo.dk 

 
Drift-teknik: 
Renovering/internet/telefoni/tv: 
 

John Christensen 
Tlf.: 3342 0024 - e-mail: jc@vibo.dk 
 

H.C. Stolten:  
Tlf.: 3342 0028 - e-mail: hc@vibo.dk 
 

Vibeke Klysner 
Tlf.: 3342 0021 - e-mail: vibs@vibo.dk 

 
Juridisk afdeling: 
 

Tina Kastberg:  
Tlf.: 3342 0036 - e-mail: tinak@vibo.dk 

 
Edb: 
 

Lars Jensen:  
Tlf.: 3342 0018 - e-mail: lj@vibo.dk 

 
Drift-afdelinger (Midt, Syd, Øst): 
 

Henrik Nielsen (Midt, Syd, Øst) 
Tlf.: 3342 0032 - e-mail: hn@vibo.dk 
 

Svend Olsen (Midt) 
Tlf.: 3342 0027 - e-mail: so@vibo.dk 
 

Kåre Andresen (Syd) 
Tlf.: 3342 0035 - e-mail: ka@vibo.dk 
 

Kim Andersen (Øst) 
Tlf.: 3342 0034 - e-mail: kia@vibo.dk 
 

Sussi Høiagaard (Midt/Syd) 
Tlf.: 3342 0022 - e-mail: sh@vibo.dk 
 

Berit Mikkelsen (Syd) 
(Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153, 819) 
Tlf.: 3254 2614 - e-mail: bm@vibo.dk 
 

Alice A. Jespersen (Øst) 
Tlf.: 3531 1500 - e-mail: oest@vibo.dk 
 

 

 

Drift-afdelinger (Nord, Nivå, Vest): 
 

Søren Kjerulff (Nord, Nivå, Vest) 
E-mail: sk@vibo.dk 
 

Helle F. Jonassen (Nord) 
Tlf.: 4839 4647 - e-mail: nord@vibo.dk 
 

Stina Hallkvist Guidje (Nivå) 
Tlf.: 4914 4213 - e-mail: nivaa@vibo.dk 
 

Kirsten Stokholm (Vest) 
Tlf.: 4656 2611 - e-mail: vest@vibo.dk 

 
Udlejning: 
 

Annie Johansen:  
E-mail: aj@vibo.dk 
 

Lisa Andersen:  
E-mail: la@vibo.dk 
 

Charlotte Nyborg: 
E-mail: cn@vibo.dk 
 

Birthe Larsson: 
E-mail: bl@vibo.dk 
 

Karin Dyst: 
E-mail: kd@vibo.dk 
 

Marianne Hansen  
Omstillingen 
E-mail: mah@vibo.dk 
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Sekretariat: 
 

Jeanne Bergstrøm 
Tlf.: 3342 0016 -  
E-mail: jea@vibo.dk 

 
Intern revisor: 
Merethe Bryder 
Tlf.: 3342 0031 
E-mail: amb@vibo.dk 
 

Følgende medarbejdere varetager an-
svaret for de enkelte afdelinger: 
 

Henning B. Jacobsen: 
Afd.: 121, 135 og 141.  
Tlf.: 3342 0052 
E-mail: hbj@vibo.dk 
 

Brigitte Tolderlund: 
Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 
268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 
211, 306 og 819 
Tlf.: 3342 0046 
E-mail: bto@vibo.dk 
 

Yvonne Ersgaard:  
Afd.: 101, 102, 103, 105,  820 og 
960 – 972. 
Tlf.: 3342 0053 
E-mail: ye@vibo.dk 
 

Pernille Steffensen 
Afd.: 106, 107, 108, 117, 123, 127, 
133, 147, 155, 177 og 187. 
Tlf.: 3342 0055 
E-mail: ps@vibo.dk 
 

Dinah Stuhde: 
Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 
140, 153, 159, 173, 199, 812, 830, 
981 og 985 
Tlf.: 3342 0047 
E-mail: stuhde@vibo.dk 
 

Britt L. Petersen: 
Afd.: 134 og 142 
Tlf.: 3342 0054 
E-mail: blp@vibo.dk 
 

Linda Andersen: 
Kreditoransvarlig 
Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 
122, 137, 175, 179, 802 og 810 
Tlf.: 3342 0051 
E-mail: lan@vibo.dk 
 

 
Relevante links: 

Beboernes hjemmeside: 

www.vibonet.dk 
 

Boligselskabernes Landsfor-
enings hjemmeside: 

www.bl.dk 

Driftsafdelingen: 
Administration, nybyggeri, teknik, juridisk afdeling, 

edb, drift-afdelinger og udlejning  
 
 Kaare Vestermann: Tlf.: 3342 0020 - E-mail: kv@vibo.dk 

Regnskabsafdelingen: 
Sekretariat, intern revision og 

boligsociale opgaver 
Erland Germer: Tlf.: 3342 0045 

E-mail: eg@vibo.dk 


