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Møder/kurser m.m. 2010: 
 
 

Vedtægter og målsætning/
handlingsplan 
17. august 2010  
kl. 17.00 - 20.00 
 

Formandsmøde 
24. august 2010 
kl. 17.00 
 

Boligpolitisk emne 
20. oktober 2010, 
kl. 17.00 - 20.00 
 

Edb-kurser 
15. september 2010 
22. september 2010 
 

Regnskabs– og budgetkursus  
over 2 aftener 
7. september 2010, 
kl. 17.00 - 20.00 
14. september 2010, 
kl. 17.00 - 20.00 
 
Arrangementer i øvrigt: 
 

Konference for afdelings-
bestyrelser 
8./9. oktober 2010 
 

Ordinært repræsentantskabsmøde 
i VIBO København 
25. november 2010, kl. 19.00 

SKAT har i perioden 1996 - 2008 opkrævet en administrationsafgift 
(lønsumsafgift). Boligselskabernes Landsforening var ikke enig i, at 
denne afgift kunne pålægges boligselskaberne og har i en højesterets-
dom fået medhold heri. 
 

VIBO har søgt SKAT om tilbagebetaling. 
 

Dette har SKAT imødekommet og VIBO har fået tilbagebetalt 10 mio. 
kr. 
 

Beløbet skal sendes videre til de afdelinger der hører til VIBO Køben-
havn. Beløbet udgør kr. 2.036 pr. lejemål og er overført til de enkelte 
afdelinger. 
 

Beløbet kan frit anvendes af den enkelte afdeling, men anvendelse af 
beløbet skal vedtages på et afdelingsmøde. Administrationen forslår, 
at man ikke disponerer over beløbet, før der har været afholdt regn-
skabs- og budgetmøde i efteråret 2010. 
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VIBO København 
 
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 25. februar, 25. marts, 29. april og 27. maj 2010.  
 

Udover planlægning af temamøder samt kommende kurser har det helt store emne i bestyrelsen drejet sig om 
de nye udlejningsregler og konsekvenserne heraf. Der skal her gives resultatet af bestyrelsens drøftelser: 
 
Nye gebyrer  
De nye udlejningsregler medfører, at der fremover skal betales gebyr for at bevare en placering på VIBO’s ven-
teliste, og bestyrelsen vedtog følgende fremtidige gebyrer med virkning fra 1. januar 2011: 
 

Opnoteringsgebyr. Opkræves i forbindelse med, at man ”melder sig inde i VIBO”. Beløbet dækker oprettelse i 
VIBO’s ventelistesystem samt første års ventelistegebyr for at være i bero på ventelisten 
Bestyrelsen besluttede gebyrets størrelse til kr. 200 
 

Ventelistegebyr - i bero. Nyt årligt gebyr, som ifølge den nye udlejningsbekendtgørelse skal opkræves af alle 
der ønsker at bevare sin placering (sin anciennitet) på VIBO’s venteliste. 
Bestyrelsen besluttede gebyrets størrelse til kr. 150 
 

Ventelistegebyr - aktiv. Et årligt tillægsgebyr, som betales af alle, der melder sig aktiv på VIBO’s venteliste. 
Bestyrelsen besluttede gebyrets størrelse til kr. 100 (Dette betyder, at man i alt skal betale et årligt gebyr på kr. 
250 når man er aktiv på VIBO’s venteliste). 
 
Fortrinsret for børnefamilier til store boliger 
De tidligere regler gav bestyrelsen mulighed for at beslutte, at boliger med 3 eller flere beboelsesrum kunne 
udlejes til enlige eller par uden børn. 
 

I henhold til den nye udlejningsbekendtgørelse er retstilstanden nu den omvendte. Hovedreglen er, at fortrins-
retten for børnefamilier bortfalder. Såfremt man ønsker, at familier med børn stadig skal have fortrinsret til bo-
liger med 3 eller flere beboerlsesrum, skal dette specifikt aftales med kommunen. 
 

Bestyrelsen besluttede, at børnefamilier ikke skal have fortrinsret til boliger med 3 eller flere beboelsesrum. 
 
Fortrinsret i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold 
I henhold til den tidligere udlejningsbekendtgørelse var der mulighed for, at bestyrelsen kunne vedtage, at fra-
flyttede lejere, som flyttede fra en bolig pga. separation, skilsmisse eller brudt parforhold, skulle have fortrins-
ret til ledige boliger i boligorganisationens afdeling i den pågældende kommune i op til et år, såfremt den bolig-
søgende havde et barn under 18 år, som vedkommende havde samvær med, og som boede hos den anden af 
forældrene, i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen. 
 

Der er mulighed for fortsat, i henhold til de nye regler, at give fortrinsret til en bolig til en fraflyttet lejer i for-
bindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold. 
 

Bestyrelsen var enige om, at der fortsat skal gives fortrinsret til en bolig i forbindelse med separation, skilsmis-
se eller brudt parforhold. 
 
Intern oprykningsret for lejere i ungdomsboliger og lejere i ældreboliger 
Bestyrelsen kan efter de nye regler beslutte, hvorvidt den interne oprykningsret i udlejningsbekendtgørelsen 
ikke skal gælde for lejere i ungdomsboliger og lejere i ældreboliger. 
 

Bestyrelsen besluttede, at der skal være intern oprykningsret for lejere i ungdomsboliger og for lejere i ældrebo-
liger. 
 
Karensperiode 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvor lang tid man som lejer skal bo i den nuværende bolig for at kunne 
benytte oprykningsretten. Karensperiodens længde kan højst fastsættes til 2 år.  
 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at karensperioden skal være 2 år og besluttede, at karensperioden fortsat skal 
være 2 år. 
 

 
fortsættes side 3.. 



3 

Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2010 

...fortsat fra side 2 
 
Boliggarantibeviser 
Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt lejere skal tilbydes boliggaranti-
beviser. 
 
Bestyrelsen har i sin tid truffet beslutning om, at lejere skal tilbydes 
boliggarantibeviser. 
 
Bestyrelsen vedtog fortsat at tilbyde boliggarantibeviser. 
 
Bestyrelsen drøftede og tog følgende ændringer, grundet ny 
lovgivning for almene boliger til efterretning: 
 
at der kan ske fleksibel udlejning med 100% 
 

at boligorganisationer og kommuner for problemramte områder 
kan aftale, at op til 50% af boligerne udlejes gennem offentlig 
annoncering altså uden om ventelisten 

 

at almene familieboliger, almene ældreboliger eller almene 
ungdomsboliger, som er i ganske ekstraordinære udlejnings-
vanskeligheder og ikke kan udlejes til beboelse, udlejes til an-
det uden kommunens godkendelse  

 

at ommærkning fra en boligtype til en anden skal aftales mellem boligorganisationen og kommunen 
 

at der kan ske sammenlægning af beboede lejligheder med kommunens godkendelse, hvis sammenlægning 
sker i forbindelse med en helhedsplan, der skal fremtidssikre boligområdet 

 

at boligorganisationen har pligt til genhusning ved nedrivning og væsentlig ombygning af boligen  
 

at boliger må stå tomme i op til 6 måneder i forbindelse med kombineret udlejning 
 

at der åbnes mulighed for etablering af private udlejningsboliger og andelsboliger som tagboliger i almene 
boliger 

 

at VIBO Københavns vedtægter skal revideres, så de er i overensstemmelse med de nye standardvedtægter af 
15. december 2009. 

 
Bestyrelseskonference  
Udover bestyrelsesmøderne har bestyrelsen afholdt bestyrelseskonference torsdag/fredag den 27./28. maj 2010, 
hvor bl.a. handlingsplan for 2011 til 2015 blev drøftet under hensyntagen til de bemærkninger, der var faldet 
på temamødet den 19. maj 2010.  
 
Bestyrelsen besluttede, at man ville søge inddragelse fra interesserede afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der 
kunne afse tid til at indgå i nogle arbejdsgrupper således, at bestyrelsen fik nogle input i forbindelse med, at 
der til efteråret skal foreligge et forslag til nyt målsætningsprogram med handlingsplan for VIBO for årene 
2011 til 2015. 
 
I forbindelse med den invitation der udsendes, udarbejdede bestyrelsen et kommissorium for gruppernes arbej-
de, og det blev samtidig besluttet, at VIBO yder sekretariatbistand til de nedsatte grupper, dels omkring det 
praktiske i at åbne og lukke, såfremt møderne afholdes i VIBO, dels udarbejdelse af referat fra møderne. 
 
Som et særskilt punkt på bestyrelseskonferencen drøftede bestyrelsen behovet for en salgs- og markedsførings-
strategi ved begyndende udlejningsvanskeligheder. 
 
Der foreligger nu en række forslag, som viderebearbejdes på de kommende møder i bestyrelsen. Det blev end-
videre besluttet, at administrationen skal udarbejde datamateriale for hvilke afdelinger, der allerede har udlej-
ningsproblemer, og hvilke afdelinger der har begyndende udlejningsproblemer. 
 
Som nævnt indgår punktet i fremtidige bestyrelsesmøder, ligesom punktet påregnes at indgå som en del af VI-
BO’s kommende målsætning/handlingsplan. 

...fortsættes side 4 

 
 
 
 
 
Et boliggarantibevis er en form for forsikring, der koster kr. 900, og gæl-der i 3 år. 

 
Et boliggarantibeviset betyder, at hvis man er fraflytte en bolig i VIBO, for enten at flytte sammen med sin kære-ste eller flytte i sit sommerhus, og dette ikke holder, så får man via bo-liggarantibeviset fortrinsret til en til-svarende bolig i samme område, som den bolig man fraflyttede. 
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..fortsat fra side 3 

VIBO Gribskov 
 
På bestyrelsesmødet den 16. marts 2010 drøftede bestyrelsen ændring af nye regler for almene boliger, herun-
der: 
 
Ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse af almene boliger 
I VIBO Gribskov har man ikke, ligesom i VIBO København, flyttet kompetencen vedrørende valg af A- og B-
ordning fra repræsentantskabet til den enkelte afdeling. 
 

De nye regler medfører, at man fra lovgivers side har flyttet kompetencen til afdelingsmødet, og det er således 
fremover afdelingsmødet, der beslutter, om man i afdelingen vil have A- eller B-ordning i afdelingen. De hidti-
dige regler er dog gyldige, indtil afdelingsmødet træffer anden beslutning, og det skal derfor tilses, at beslut-
ninger/valg af vedligeholdelsesordninger tages op på de kommende afdelingsmøder i de enkelte afdelinger. 
 
Ændret udlejningsbekendtgørelse 
Den nye udlejningsbekendtgørelse giver mulighed for at ændre på det eksisterende ventelistesystem. Samtidig 
0-stilles selskabsbestyrelsens tidligere beslutninger om anvendelse af forskellige udlejningsregler. 
 

Udover at bestyrelsen traf beslutning om, at det hidtidige ventelistesystem, som man har brugt i selskabet, be-
vares, traf bestyrelsen beslutning om, at børnefamilier fortsat skal have fortrinsret til boliger med 3 eller flere 
beboelsesrum. 
 

Endvidere besluttede bestyrelsen, at der fortsat skal gives fortrinsret til en bolig i forbindelse med separation, 
skilsmisse eller brudt parforhold. 
 

For så vidt angår intern oprykningsret for lejere i ungdomsboliger og lejere i ældreboliger besluttede bestyrel-
sen, at den interne oprykningsret ikke skal gælde for lejere i ungdomsboliger og lejere i ældreboliger. 
 

For så vidt angår karensperioden besluttede selskabsbestyrelsen, at karensperioden fortsat skal være 2 år. 
For så vidt angår boliggarantibeviser var bestyrelsen enige om, at der fortsat skal kunne tilbydes boliggaranti-
beviser. 
 

Øvrige ændringer grundet ny lovgivning for almene boliger blev drøftet og taget til efterretning. 

VIBO Skævinge 
 

VIBO Skævinge sammenlægges med VIBO København 
 

På bestyrelsesmødet den 25. maj 2010 drøftede bestyrelsen endnu engang spørgsmålet om en eventuel sam-
menlægning, og man var fortsat enige om at anbefale repræsentantskabet en sammenlægning af VIBO Skævin-
ge og VIBO København. 
 

Baggrunden gik helt tilbage til bestyrelsesmødet den 25. maj 2009, hvor bestyrelsen i VIBO Skævinge rejste 
spørgsmålet om, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt, at VIBO Skævinge blev sammenlagt med VIBO 
København, dels med baggrund i de nye regler der træder i kraft 1. januar 2011, og som betyder en ekstraud-
gift til beboerne på ca. kr. 700 pr. bolig, som følge af indførelse af moms på ejendomsadministration, dels at 
aktiviteten i selskabet er meget lille. 
 

Spørgsmålet har været forelagt for VIBO Københavns repræsentantskab den 26. november 2009, og her sagde 
repræsentantskabet i VIBO København ja til en sammenlægning med virkning pr. 1. juli 2010. 
 

Der blev afholdt garantforsamling den 25. maj, og garantforsamlingen havde ingen indsigelser mod en eventu-
el sammenlægning af de to selskaber. 
 

fortsættes side 5.. 
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...fortsat fra side 4 

På repræsentantskabsmødet i VIBO Skævinge den 25. maj 2010 stemte repræsentantskabet om sammenlæg-
ning af VIBO Skævinge og VIBO København. 
 
Resultatet var et enstemmigt ja til sammenlægning. 
 
Med baggrund i, at der til repræsentantskabsmødet var mødt mindre end 2/3 op, var det nødvendigt at indkalde 
til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, jfr. vedtægternes § 9, stk. 1. 
 
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i VIBO Skævinge den 7. juni 2010 blev gennemført en afstem-
ning om endelig sammenlægning af boligselskabet VIBO Skævinge s.m.b.a. med Den almennyttige andelsbo-
ligforening VIBO København. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte. Der sker en sammenlæg-
ning af de to selskaber sker pr. 1. juli 2010, således at selskabsbestyrelsen i VIBO Skævinge nedlægges pr. 1. 
juli 2010, og afdelingerne i Skævinge indgår på lige vilkår med afdelingerne i VIBO København. 

Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2010 

Jurahjørnet 
 

Er det lovligt at drive dagpleje fra sit lejemål ? 

 

Hovedreglen er, at man ikke må drive erhverv fra sit 
beboelseslejemål, og det gælder både almene og priva-
te lejemål. 

Af almenlejelovens §79 og af lejelovens §26 fremgår 
det: 

”Lejeren må ikke uden udlejers samtykke bruge det 
lejede til andet formål end aftalt”. 

Til denne hovedregel er der som altid undtagelser. Når 
man skal bedømme, hvorvidt man er inde i undtagel-
sesområdet, så ser man på omfanget og beskaffenhe-
den af det pågældende erhverv, der bliver drevet fra 
lejemålet. 

Da det ofte kan være en vanskelig afgrænsning rent 
juridisk, har der gennem tidens løb verseret flere rets-
sager om, hvilke form for erhverv det på trods af ho-
vedreglen er tilladt at drive fra et beboelseslejemål. 

En interessant sag i denne forbindelse er en afgørelse 
afsagt af Vestre Landsret, U1973.197V. 

Sagen drejede sig om, hvorvidt en lejer, der boede i en 
3-værelses lejlighed, kunne drive erhverv som dagple-
jer fra sit lejemål. Den pågældende lejer havde 5 børn i 
dagpleje. 

 

Retten kom her frem til, at det var fuldt lovligt, at leje-
ren drev erhverv som dagplejer fra sit lejemål, også 
selvom hun havde 5 børn i dagpleje, og det kun var en 
3-værelses lejlighed. 

Dommen har siden dannet præcedens. Det vil sige, at 
hvis en lejer nedsætter sig som dagplejer i et af VI-
BO’s lejemål, vil administrationen ikke kunne mod-
sætte sig dette, og vedkommende lejer behøver ikke 
engang søge om tilladelse til dette hos VIBO. Men det 
vil selvfølgelig altid være hensigtsmæssigt, at VIBO 
bliver informeret. 
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Fødselsdage: 
 

Boligsocial medarbejder 
Mikayil Uymaz 
Helhedsplanen Nivå 
30 år den 19.7.10 
 

 

Fratrædelser: 
 

Julie Krebs Nansen 
Sankt Peders Stræde/regnskab 
(kontorelev) 
pr. 2.12.09 
 

Elisabeth Marie Danielsen 
Sankt Peders Stræde /regnskab 
(Kontorelev) 
pr. 31.3.10 
 

Michael Hansen 
Driftsområde Midt 
pr. 30.4.10 
 

Lone Petersen 
Sankt Peders Stræde/teknisk afd. 
pr. 30.4.10 
 

Bent Popp  
Driftsområde Øst 
pr. 31.7.10 

Tiltrædelser: 
 

Ejendomsassistent 
Jan Seitzberg 
Driftsområde Midt 
pr. 15.3.10 
 

Boligsocial medarbejder 
Lone Holstebro 
Helhedsplanen Nivå 
pr. 1.4.10 
 

Ejendomsassistent 
Bent Z. Petersen 
Driftsområde Øst 
pr. 1.5.10 
 

Ingeniør 
Søren Lundsfryd 
Sankt Peders Stræde/teknisk afd. 
pr. 1.5.10 
 

Boligsocial medarbejder 
Osman Turan 
Helhedsplanen Nivå 
pr. 17.5.10 
 

Kontorassistent/vikar 
Gitte Dam 
Sankt Peders Stræde/regnskab 
pr. 16.6.10 
 

Der er desværre alt for mange familier, der ikke har en indboforsikring, og det kan koste dem dyrt, hvis uheldet 
er ude, og vi skal opfordre afdelingsbestyrelser, der har beboerblade eller internt tv at reklamere for, at afdelin-
gens beboere tegner en indboforsikring. 
 
Boligforeningen har selvfølgelig tegnet en ejendomsforsikring, som dækker for skader på ejendommen i for-
bindelse med brand, vand, storm, kortslutning i el-installationerne, bygningsskader ved indbrud m.m., men 
bygningsforsikringen dækker ikke beboernes personlige bohave eller genhusning, hvis en bolig bliver ubeboe-
lig efter en brand eller vandskade. 
 
Desværre kommer rigtig mange beboere i klemme, hvis de ikke har tegnet en indboforsikring, også selvom de 
ikke selv er skyld i skaden, idet VIBO’s (afdelingens) forsikring som nævnt kun dækker skade på bygning. 

Indboforsikring 
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Den sociale klumme 

 

En vigtig del af det arbejde VIBO’s boligsociale medarbejder beskæftiger sig med er sociale aktiviteter i bolig-
områderne. I det efterfølgende vil Kristjana Kristjánsdóttir fortælle, hvorfor de sociale aktiviteter spiller en 
stor rolle i det boligsociale arbejde og hun vil give inspiration til, hvilke aktiviteter I som er bestyrelsesmed-
lemmer kan være med til at sætte i gang i jeres afdelinger. Kristjana er ansat som projektleder for en helheds-
plan, der dækker 8 boligafdelinger i Holmbladsgadekvarteret på Amager. 

 

Sociale aktiviteter skaber trivsel og tryghed 
 

Grunden til at vi lægger stor vægt på sociale aktiviteter, 
hvor beboerne er inddraget er, at vi kan se at beboerne 
føler sig mere tryg i de afdelinger, som har stærke soci-
ale traditioner, end beboerne gør i afdelinger uden akti-
viteter. Hvis man kender hinanden fra en positiv ople-
velse, er det meget nemmere at håndtere de problemer 
der kan opstå i en boligafdeling. 

Hvilke aktiviteter en afdeling kan have glæde af, er 
afhængig af beboersammensætningen og dens menne-
skelige og økonomiske ressourcer. Aktiviteter, som kan 
bringe de voksne tættere på hinanden, er eksempelvis 
banko, et relevant foredrag eller en skøn gårdfest med 
fælles grill og måske noget underholdning for børnene. 
En klovn eller en hoppeborg skaber altid glæde. 

Hvis jeres afdeling har mange børn, er det vigtigt at skabe traditioner, hvor børn og deres forældre kan lære 
hinanden at kende, som f.eks. til en fastelavns- eller juletræsfest. 

I afdelinger, hvor der bliver begået meget hærværk af børn og unge, har vi stor succes med de såkaldte 
”lommepengeprojekter”. De går ud på, at de unge får uddelt en afgrænset praktisk opgave som f.eks. opryd-
ning på fællesarealerne, lave aktiviteter for mindre børn, eller hvad den enkelte afdeling har brug for. Og især 
hvis arbejdet laves i samarbejde med voksne, giver det mulighed for at etablere tillidsrelation mellem de voks-
ne og de unge. Derigennem kan vi påvirke dem og vennernes ansvarsfølelse i forhold til fællesarealerne. Ar-
bejdet plejer vi at belønne med en biografbillet, et gavekort 
til en butik eller en anden spændende oplevelse i boligafde-
lingen. 

Selv om din afdeling ikke har tilknyttet boligsociale medar-
bejdere er der aktiviteter, som ikke behøver at være så kræ-
vende at gennemføre. 

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan du planlægger 
forskellige aktiviteter, kan du henvende dig til VIBO, der har 
et rigtig godt aktivitetskatalog, som giver praktiske eksem-
pler på, hvordan du kan komme i gang. 
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NB. Boligforeningen er bevidst om, at tidsfristen for tilmeldelse er overskredet, men de afdelings-bestyrelsesmedlemmer der måtte være interesseret  i at deltage bedes rette henvendelse til Pia Mortensen på mail pia@vibo.dk senest den 15. juli 2010. 



Ny målsætning for VIBO for 2011 – 2015 
 

 
Som nævnt andetsteds i dette nyhedsbrev besluttede bestyrelsen på sin bestyrelseskonference den 27. og 28. 
maj 2010, at man skulle søge at inddrage afdelingsbestyrelserne i arbejdet med at udarbejde forslag til nye 
målsætninger for VIBO, og man udarbejdede på denne baggrund en invitation, som har medført, at der nu er 
nedsat en gruppe bestående af : 
  
 John Christensen Afdeling 118 
 Lise Jørgensen Afdeling 802 
 Bo Sand  Afdeling 819 
 
som i perioden frem til starten af august 2010 vil udarbejde forslag til mål og delmål for VIBO, ud fra følgende 
overskrifter: 
 
  Beboerdemokrati 
  Økonomi 
  VIBO’s organisation 
  Boligsocial indsats 
  Bæredygtighed 
  Kommunikation 
  Administrativ fokusering 
 
Resultatet, sammen med bestyrelsens sideløbende arbejde med emnet, vil blive forelagt og drøftet på temamø-
det tirsdag den 17. august 2010.  

9 
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Arrangementer 
 

16. februar 2010 blev der afholdt formandsmøde med 24 deltagere, der udover en række spørgsmål vedrø-
rende driften, også behandlede en orientering om den fremtidige rollefordeling i forbindelse med den årsrap-
port, som boligforeningen skal udarbejde som led i den fremtidige styringsdialog med kommunerne. 

Der er udsendt særskilt referat fra dette møde, og næste formandsmøde afholdes tirsdag den 24. august 2010, 
kl. 17.00. 

Den 24. marts 2010 blev der afholdt temamøde, hvor dagsordenen handlede om boligsociale helhedsplaner. 
34 deltog i mødet, hvor børne- og ungeprojektleder i Nivå – Tommy Krabbe Andersen – orienterede om ind-
dragelse af børn og unge, projektleder i Sundholmskvarteret Mikkel Josephsen orienterede om den boligsoci-
ale viceværtsrolle, og afslutningsvis orienterede Kristjana Kristjansdottir, projektleder i Holmbladsgade, om 
sociale aktiviteter i afdelingerne. 

Fredag den 23. og lørdag den 24. april 2010 afholdtes kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

Kurset blev afholdt på Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund med 33 deltagere, og programmet indeholdt, 
udover en generel orientering om VIBO, en gennemgang af afdelingsbestyrelsens ansvar og pligter, gennem-
gang af klagesagsbehandling, regnskab og drift. Kurset afsluttedes med et rollespil om afdelingsmødet. 

Det boligsociale udvalg, der stod som arrangør af kurset, var meget tilfreds med følgende tilbagemeldinger 
fra deltagerne. 
 
Vurdering af det faglige niveau: 

 

 

 

Onsdag den 19. maj 2010 afholdtes temamøde med målsætning og handlingsprogram på dagsordenen. Med 
35 deltagere, og efter indlæg fra Kaare Vestermann, drøftedes bestyrelsens første udkast til nye pejlemærker 
for VIBO med henblik på, at der på efterårets ordinære repræsentantskabsmøde i november måned 2010 kan 
forelægges et oplæg til vedtagelse for målsætninger og handlingsprogrammer for VIBO for perioden 2011 – 
2015. 

Mødet gav anledning til en livlig debat, der var blandt andet en opfordring til, at målsætninger blev målbare 
samt en mere klar opfordring til, at man inddrog afdelingsbestyrelserne i arbejdet med at udforme nyt mål-
sætningsprogram for VIBO. 
 
Kommende arrangementer 
 
For så vidt angår kommende møder/kurser i 2010 skal vi henvise til forsiden, men her opfordre til, at der al-
lerede nu sættes X i kalenderen den 17. august 2010, hvor der, som en tilføjelse til det oprindelige kursuspro-
gram, er indarbejdet et temamøde kl. 17.00 – 20.00.  

Der vil være 2 punkter på dagsordenen, dels forslag til ændring af vedtægter med baggrund i de lovændrin-
ger der skete med virkning fra 1. januar 2010, dels blive givet en gennemgang af bestyrelsens forslag til ved-
tægtsændringer med henblik på, at disse endeligt vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde i novem-
ber måned 2010. 

Næste emne på temamødet bliver målsætning og handlingsprogram, og der vil her blive givet en orientering 
samt være en drøftelse af seneste bud på et målsætnings- og handlingsprogram for VIBO. 

Bemærk endvidere, at der nu er sat datoer for 2 grundlæggende edb-kurser. 

Første kursus afholdes onsdag den 15. september 2010, andet kursus afholdes onsdag den 22. september 
2010.  

For både temamødet og edb-kurserne udsendes særskilt invitation med efterfølgende mulighed for tilmel-
ding. 

     ☺☺      ☺                

Indlæggene levede op til mine forventninger 18 6       
Indlæggenes faglige niveau 15 7 1     
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Som det tidligere er oplyst, kan de afdelinger der er 
interesseret i det, gratis få en afdelingshjemmeside, 
hvor afdelingen har mulighed for at præge indholdet, 
samtidig med, at administrationen vedligeholder en 
lang række stamdata. 

24 af VIBOs afdelinger har egen hjemmeside, og vi 
har nu en opdatering klar, som sættes i drift i weeken-
den 3./4. juli 2010. 

Dels er der sket en grafisk opdatering, dels er der nu 
endnu flere stamdata, administrationen vedligeholder, 
herunder stamdata for ejendomskontoret og afde-
lingsbestyrelsens sammensætning. 

I den nye version er mødekalenderfunktion forbedret, 
og det vil fremover være muligt at lave opslag. 

Afdelingens muligheder for at præge hjemmesiden er 
blevet forbedret, således at man f.eks. kan benytte 
eget logo samt udarbejde egne sider i stedet for at 
benytte ”VIBO standard”. 

Ny afdelingshjemmeside 

Opdatering af afdelingshjemmesiderne 3./4. juli medfører, at de nuværende afdelingshjemme-
sider nulstilles. 
 
Vi gemmer selvfølgelig en back-up af de nuværende hjemmesider og vil i perioden fremover 
være afdelingerne behjælpelig med at genskabe eventuelt tabte data fra de ”gamle” afdelings-
hjemmesider. 

”Gammel” version af hjemmesiden 

Ny version af hjemmesiden 



Driftsafdeling  
Nord, Nivå og Vest 

 

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

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

Britta Nielsen (Nord) 
Tlf.: 4839 4647 
E-mail: nord@vibo.dk 
 

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

Helle G. Olsen (Vest) 
Tlf.: 4656 2611 
E-mail: vest@vibo.dk 
 

Driftsafdeling 
Midt, Syd og 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 
 

Søren R. Andersen (Øst) 
Tlf.: 3342 0034 
E-mail: sra@vibo.dk 
 

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

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

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

Regnskabsafdeling 
 

Brigitte Tolderlund 
Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 
267, 268, 270, 293, 350, 395, 
397, 210, 211, 212, 213, 306 
og 819 
Tlf.: 3342 0046  
E-mail: bto@vibo.dk 
 

Dinah Stuhde 
Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 
129, 140, 153, 159, 173, 199, 
401, 403, 405, 406, 812, 981 
og 985 
Tlf.: 3342 0047 
E-mail: ds@vibo.dk 
 

Sandie Rousing 
Afd.: 121, 135, 141 og 830 
Tlf.: 3342 0050 
E-mail: sr@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 
 

Yvonne Ersgaard 
Afd.: 101, 102, 103, 105, 214 
og 820 
Tlf.: 3342 0053 
E-mail: ye@vibo.dk 
 

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

Gitte Dam 
Tlf.: 3342 0052 
E-mail: gda@vibo.dk 
 
 

 

Controller 
 

Anne-Merethe Bryder 
Tlf.: 3342 0031 
E-mail: amb@vibo.dk 
 
 
Boligsociale projektledere 

 

Charlotte S. Bjørnsgaard 
Tlf.: 3342 0025 
E-mail: csb@vibo.dk 

 

Tanja T. Bæklund 
Tlf.: 3342 0048 
E-mail: ttb@vibo.dk 
 
 

Driftsteknik 
(Renovering, Internet, telefoni/tv) 

 

John Christensen 
Tlf.: 3342 0024 
E-mail: jc@vibo.dk 
Søren Lundsfryd 
Tlf.: 3342 0026 
E-mail: sl@vibo.dk 
H.C. Stolten 
Tlf.: 3342 0028 
E-mail: hc@vibo.dk 
Vibeke Klysner 
Tlf.: 3342 0021 
E-mail: vibs@vibo.dk 
 

Udlejning 
 

Lisa Andersen 
Afd.: 101, 102, 103, 401, 403, 
405, 406 og  981 
E-mail: la@vibo.dk 
 

Charlotte Nyborg 
Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 
123, 127, 142, 147, 173, 175, 
179, 802, 820 og 985 
E-mail: cn@vibo.dk 
 

Birthe Larsson 
Afd.: 121, 135, 141, 830, 210, 
211, 212, 213, 214, 225, 238, 
265, 266, 267, 268, 270, 293, 
306, 350, 395 og 397 
E-mail: bl@vibo.dk 
 

Linda Stark 
Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 
116, 122, 133, 134, 137, 140, 
153, 810 og 819 
E-mail: ls@vibo.dk 
 

Sara Kjølby 
Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 
120, 129, 155, 177, 187, 199 
og 812 
E-mail: skj@vibo.dk 
 

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

 
Regnskabsafdeling - Controller - Boligsociale opgaver 

 
Nybyggeri - Driftsteknik - Udlejning - Driftsafdelinger  

Sekretariat 
Tina Kastberg 
Tlf.: 3342 0036 

E-mail: tinak@vibo.dk 

Ulla Jydholm Nevers 
Tlf.: 3342 0016 

E-mail: un@vibo.dk 

Izabella K. Andersen 
Tlf.: 3342 0019 

E-mail: ika@vibo.dk 
 

Pia Mortensen 
Tlf.: 3342 0023 

E-mail: pia@vibo.dk 

Lars Jensen 
Tlf.: 3342 0018 

E-mail: lj@vibo.dk 

Direktion 
 Erland Germer Kaare Vestermann 
 Tlf.: 3342 0045 - E-mail: eg@vibo.dk Tlf.: 3342 0020 - E-mail: kv@vibo.dk 
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