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VIBO

For at få en bolig i VIBO Gribskov skal du skrives op  
i Boligselskabet. Ved opskrivningen får du tildelt et  
ansøgernr., og det er opskrivningstidspunktet, som  
danner grundlag for tildelingen af boliger.

Ventetiden på en bolig varierer meget. Du vælger selv, 
hvornår du ønsker at gøre dig aktiv på ventelisten og 
dermed få fremsendt boligtilbud.

Fortrinsret for VIBO’s beboere
Når du har en bolig i VIBO Gribskov, har du fortrinsret 
til en anden bolig i boligselskabet. Derfor er det nem-
mere for dig at flytte, hvis dit boligbehov ændrer sig.

Boligerne
Som du kan se i skemaet, har vi 1, 2, 3 og 
4-rumsboliger. Alle boligerne er forsynet 
med fællesantenne og telefonstik.  

Husleje
Huslejen regnes ud i forhold til omkost-
ningerne i de enkelte boligafdelinger. 
 Service som f.eks. administration og ved-
ligeholdelse m.v. er inkluderet i lejen.

Ejendomsservice
Ejendomsfunktionærerne sørger for beboer service, 
udvendig renholdelse af  fælles  arealer som f.eks. fejning 
og snerydning.

Hvem er VIBO Gribskov
VIBO Gribskov er et alment boligselskab, som blev stif-
tet i 1977. De første 48 boliger stod færdige i 1980, og 
siden da er det blevet til over 400 boliger, alle placeret i 
Gribskov kommune.
 
Beboerdemokrati
Hver boligafdeling vælger en afdelingsbestyrelse.  
Sammen med medlemmer af de øvrige afdelingsbesty-
relser udgør de repræsentantskabet, som er VIBO  
Gribskov’s øverste myndighed.  
Fra repræsentantskabet vælges en selskabsbestyrelse, 
som sammen med administrationen varetager  økonomi, 
udlejning, drift og vedligeholdelse.

Boligselskabet VIBO Gribskov
v./ administrator Boligforeningen VIBO
Skt. Peders Stræde 49A
Postboks 2204
1018 København K
Tlf.: 33 42 00 00  
Fax: 33 42 00 60 
Mail: vibo@vibo.dk 
Hjemmeside: www.vibo.dk

Udlejningsafdelingen
Ekspedition:  
Mandag til torsdag kl. 10 - 14
Fredag kl. 10 - 13

Sådan får du en
bolig i VIBO Gribskov Nøglen 

til dinbolig
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Boligselskabet VIBO Gribskov

B o l i g s e l s k a b e t  V I B O  G r i b s k o v

GRÆSTED

DRONNINGMØLLE

Her finder du VIBO i Græsted-Gilleleje

GILLELEJE
Afd. 210 - Hestehaven ll

Afd. 211 - Hestehaven lll

Afd. 212 - Bavne Ager

Afd. 225 - Ahornvænget

Afd. 265 - Nellerupgårds Alle

Afd. 266 - Kastanie Alle

Afd. 293 - Hestehaven

Afd. 268 - Dronningmølle

Afd. 238 - Græsted Have

Afd. 214 - Skovsmindeparken

Afd. 213 - Langedam

Afd. 267 - Åblinghøj

Afd. 270 - Ramsager

Sådan bruger  
du nøglen
Denne folder er nøglen til din bolig i VIBO Gribskov.
I denne folder finder du oplysninger om de enkelte  
afdelingers adresse og alder, boligernes størrelse,  
om der er altan eller have m.m. Farverne i første  
kolonne i skemaet henviser til farverne på kortet,
så du kan se, hvor boligerne ligger. På de øvrige
sider kan du læse om VIBO Gribskov, opskrivning  
og beboerdemokrati m.v.

Spørg VIBO
Du er altid velkommen til at kontakte VIBO’s  
udlejnings afdeling, hvis du har spørgsmål.

Se mere
Yderligere oplysninger finder du på VIBO’s 
hjemmeside www.vibo.dk

Her finder du VIBO i Græsted-Gilleleje

Nøglen 
til din bolig

                – det er din bolig
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INDLEDNING

Bestyrelsen har i beretningsåret haft 
følgende sammensætning.

 
Fra venstre:  
Kurt Steenfeldt Hansen (afd.155), 
Frank Jensen (afd.114), Lisa Ander-
sen (medarbejderrepræsentant), 
Jackie Lauridsen, formand (afd. 
134), Birgitte Langballe, næstfor-
mand (afd. 107), Mohamed Siam 
(afd. 113), Peter Schneider (afd. 
106).

På sidste års repræsentantskabsmøde fik vi ny 
næstformand. Birgitte Langballe, som tidligere 
var menigt bestyrelsesmedlem, blev vores nye 
næstformand, og den tidligere næstformand 
Mohamed Siam blev valgt som menigt bestyrel-
sesmedlem. 

Som ny i bestyrelsen blev Kurt Steenfeldt Han-
sen fra afd. 155 valgt i stedet for Karen Nørre-
bro. Bestyrelsen har bevaret sin arbejdsform 
med månedlige bestyrelsesmøder, en årlig be-
styrelseskonference og tre udvalg bestående af 
byggeudvalget, informationsudvalget og udval-

get for uddannelse og boligsocialt arbejde. Vi 
har haft et travlt år, mange udfordringer er ble-
vet løst, og vi har haft et fortrinligt samarbejde i 
bestyrelsen og med VIBOs administration.

Årets beretning har fået en grafisk opdatering, 
hvor vi har valgt bl.a. at vise nogle foto af årets 
begivenheder. Beretningen omfatter faktuelle 
regnskabstal for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 
2014 samt orientering om arrangementer m.v. 
siden sidste repræsentantskabsmøde.

God læselyst.

På det ordinære repræsentantskabsmøde øn-
skede Mohamed Siam (afd. 113) ikke at genop-
stille som næstformand. Birgitte Langballe (afd. 
107) opstillede og blev uden modkandidat valgt 
som næstformand for to år.

Birgitte Langballe afgik som konsekvens heraf et 
år før tid som bestyrelsesmedlem, og der skulle 
derfor vælges tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 

to af disse skulle vælges for to år og en for et år.
Efter kampvalg blev Peter Schneider (afd. 106) 
og Kurt Steenfeldt Hansen (afd. 155) valgt for to 
år og Mohamed Siam (afd. 113) for et år. Besty-
relsen måtte dermed sige farvel til Karen Nørre-
bro (afd. 135).

I oktober 2013 blev Lisa Andersen genvalgt som 
medarbejderrepræsentant for en 2-årig periode.

2

VIBOs bestyrelse
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FOKUSPUNKTER

• Opfyldelse af målsætningsprogrammet 2011 - 
2015 med fokus på, at der ligger en plan for, at  
de resterende punkter i målsætningsprogram-
mets handlingsplan er udført inden udgangen af 
2015.

• Opstarte arbejdet med et nyt målsætnings-
program 2016 - 2020.  

• Færdiggørelse af en kvalitetsmålsætning for 
VIBO. Denne forelægges til vedtagelse på repræ-
sentantskabsmødet.

• Fortsat fokus på beboerdemokratiprocessen 
ved at sætte denne på dagsordenen, dels på for-
mandsmøder, dels på temamøder og dels med-

VORES FOKUSOMRÅDER 

tage punktet i vores fremtidige målsætningsprogram

• Projekt ”den digitale afdelingsbestyrelse”. Det har væ-
ret en succes at opstarte projekt iPad til alle afdelings-
bestyrelser. Dels har projektet givet en naturlig tilgang 
til digital kommunikation, dels har projektet givet afde-
lingsbestyrelserne øget mulighed for up to date data for 
egen afdeling.

• Bedre udnyttelse af IT i VIBOs administration. E-faktu-
ra, E-flyttesyn, øget brug af e-mail ved kommunikation 
med nye lejere og opstart af projekt E-nyhedsbrev er en 
del af de projekter, der forbedrer VIBOs IT-udnyttelse.

• Opstart af projekt ”Fremtidssikring”   
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Hestehaven afd. 293, fremtidssikring.
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BEBOERDEMOKRATI

• Vi har gennemført en proces, der medfører 
en professionalisering og en mere informa-
tiv velkomst til nye beboere, herunder en 
orientering om beboerdemokratiet. F.eks. 
er der udarbejdet en velkomstmappe, der 
i dag fremsendes elektronisk til nye lejere 
samt udarbejdet en film om det at bo al-
ment samt om beboerdemokratiet i VIBO. 

• Der er udarbejdet en pjece, som hedder 
”Din ret og din pligt som beboer” i en VIBO 
udgave, rettet mod beboerne. I pjecen 
lægges vægt på, hvorledes beboerne kan 
påvirke livet i boligafdelingen. 

• Vi har derudover fået udarbejdet en pjece, 
som hedder ”Din ret og og din pligt som 
afdelingsbestyrelse”, som omhandler de 
rettigheder og pligter, vi som afdelingsbe-
styrelser har. 
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• Vi har fået udarbejdet en folder, der kan 
uddeles til vores beboere, som beskriver 
det at være i en afdelingsbestyrelse. 

• Vi har som noget nyt fået udarbejdet en 
velkomstpakke til nyvalgte afdelingsbesty-
relsesmedlemmer, som indeholder infor-
mation om hvervet som afdelingsbestyrel-
sesmedlem samt kommende møder i vores 
boligforening. 

• Vi har afholdt et velbesøgt temamøde om 
det digitale beboerdemokrati. 

• Vi har med stor succes opstartet projekt 
”den digitale afdelingsbestyrelse” ved at 
udlevere iPad til samtlige afdelingsbesty-
relsesmedlemmer. Dette har betydet, at 
afdelingsbestyrelserne nu kan logge sig på 
afdelingens stamdata og se opdaterede 
økonomital, afdelingsbestyrelseslister og 
meget mere.

VORES FOKUSOMRÅDER 

Afdelingskonference på Pharmacon den 3. - 4. oktober 2014. 



BERETNING 1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014

Igennem flere år har bestyrelsen haft fokus på 
beboerdemokratiet og ført en aktiv indsats for 
at fremme denne grundsten i den almene bolig-
sektor.

Bestyrelsen foreslår, at vi også i 
det kommende målsætningspro-
gram fortsætter arbejdet med 
beboerdemokratiet, og at vi i   
fællesskab får udarbejdet nogle 
målsætninger for udvikling af 
beboerdemokratiet i VIBO.

BEBOERDEMOKRATI
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Alt i alt er vi nået rigtig langt, men vi vil gerne 
endnu længere med vores bestræbelser for at få 
et endnu bedre beboerdemokrati i VIBO. 

Gruppearbejde på afdelingskonferencen.

Gruppearbejde på afdelingskonferencen.
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AFD. 216 SKOVMINDEPARKEN II

Ombygning af 11 ikke tidssvarende ældreboliger 
samt et fælleshus til i alt 13 moderne ældrebo-
liger beliggende i Græsted blev opstartet i no-
vember 2013. Byggesagen er udført i tre etaper 
og forventes endeligt færdige i november 2014.

NYBYGGERI

Byggeriet af 12 nye familieboliger i Hillerød hav-
de oprindeligt planlagt byggestart i april måned 
2014. Opstarten er blevet udskudt på grund af, 
at det i første omgang ikke var muligt at få byg-
gesagen til at hænge økonomisk sammen. Dette 

AFD. 301 KLOSTERVEJ

I foråret 2014 indgik VIBO en partnerskabsaftale 
med Københavns Kommune om at opføre 13 fa-
milieboliger og 25 ungdomsboliger i Valby. VIBO 
havde forud for partnerskabsaftalen opnået 
prækvalifikation for det projekt, der var udar-

bejdet i samarbejde med arkitektfirmaet COBE. 
Desværre sprang grundsælger fra den aftale, der 
var indgået med VIBO, og vi har derfor måttet 
opgive sagen.
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er nu løst, og byggesagen opstartes i december 
2014 med Kuben Management som byggefor-
retningsfører og med WR entreprise A/S som  
totalentreprenør. Byggeriet forventet udført 
med forventet ibrugtagning forår 2016.  

En af de færdigrenoverede boliger.



BERETNING 1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014

NYBYGGERI

SAMUELS KIRKE

BOLIGPOLITIK

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
den 25. juni godkendtes køb af Samuels Kirke 
til efterfølgende ombygning til ungdomsboliger. 
Vores samarbejdspartnere er Kuben Manage-
ment som byggeforretningsfører og arkitektfir-
maet ArgensY som arkitekt.

Købet og projektet har medført en tæt dialog 
med Københavns Kommune omkring udnyt-
telse, arkitektur og lokalplansforhold. Dette har 
resulteret i en reduktion af boligantallet til 39 
ungdomsboliger samt et krav fra Københavns 
Kommune om ny lokalplan. 

Lokalplanarbejdet er iværksat sideløbende med 
Københavns Kommunes endelige godkendelse 
af projektet.

Det forventes, at udarbejdelse og godkendelse 
af en ny lokalplan vil tage ca. et år. Den endelige 
projektering opstartes, når der forligger en god-
kendt lokalplan

Samuels Kirke.

VIBO vil fortsat gerne opføre nye boligafdelin-
ger med familieboliger, ældreboliger og ung-
domsboliger i de områder, hvor vi i forvejen 
er repræsenteret, og hvor det er driftsmæssigt 
forsvarligt.

Udfordringen for opførelse af nyt alment byg-
geri er et ønske om attraktiv beliggenhed. Det 
er i dag vanskeligt at erhverve en byggegrund, 

der prismæssigt er på et leje, der gør det muligt 
at opføre nyt byggeri indenfor ”rammebeløbet”.

Vi vil fortsat arbejde på de muligheder, der måtte 
være og ser en stor mulighed i København efter, 
at Københavns Kommunes har afsat et beløb på 
235 mio kr. i perioden 2015 – 2018 til opførelse 
af 1315 nye almene familieboliger og 625 ung-
domsboliger.
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UDLEJNING

I perioden fra den 1. juli 2013 – til den 30. juni 
2014 er der sket genudlejning af 608 boliger, sva-
rende til en genudlejningsfrekvens på 11,17%. 

Der har i perioden været fleksibel udlejning i 
Købehavn, Fredensborg og Høje-Taastrup Kom-
muner.

Aftalen med Københavns Kommune er foreløbig 
frem til den 31. december 2014. Aftalen med  

Høje-Taastrup Kommune er foreløbig frem til 
den 1. maj 2015. Aftalen med Fredensborg Kom-
mune er foreløbig frem til den 31. december 
2017.

Sidste år var antallet af VIBOs medlemmer 
9.824, hvoraf 3.781 var aktive boligsøgende. I 
dag er antallet pr. 1. juli 2014, 10.037 medlem-
mer, heraf er 4.291 aktive boligsøgende.
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UDSÆTTELSER

Opgørelsen over antal udsættelser er tidligere 
dannet på baggrund af kalenderåret, men dan-
nes nu ud fra boligforeningens regnskabsår, som 
er fra den 1. juli – 30. juni.

For året 2012/2013 var antallet af udsættelser 
på 45, svarende til 0,75 % af det samlede antal 
lejemål og svarende til 7,15 % af det samlede 

antal fraflytninger. I 2013/2014 blev 31 lejere 
udsat af deres lejemål, svarende til 0,56 % af det 
samlede antal lejemål og svarende til 5,2 % af 
det samlede antal fraflytninger. 

Tendensen for antallet af udsættelser er fortsat 
nedadgående.

SAGER I BEBOERKLAGENÆVNET

For perioden den 1. juli 2013 – 30. juni 2014 er 
der indbragt følgende sager til behandling i Be-
boerklagenævnet:

Indbragt vedr. vand- og varmeregnskaber:
• 16 sager er indbragt, hvoraf 1 er indbragt af 

lejer.

4 sager er vundet, 1 sag er frafaldet, 1 sag er 

tabt uden omkostninger for afdelingen, og 10 sa-
ger afventer afgørelse.

Indbragt vedr. flytteopgørelser:
• 9 sager er indbragt, heraf er 5 sager vundet, 

og 4 sager afventer afgørelse. 

Indbragt vedrørende husordensager:
• 1 sag er indbragt, og 1 sag er vundet. 
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Der blev den 23. november 2013 afholdt juleop-
tog på Amager. Her deltog over 60.000 menne-
sker. VIBO var repræsenteret med to elbiler, som 
til lejligheden var pyntet med julelys, nissehuer 
og VIBO-bannere. 

Bagved de to elbiler gik der både beboere og 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som alle var 
festligt iklædt nissehue og flag. Også to jule-

VIBO-NISSEBØRN OG ELBILER

mænd med nissekoner mødte frem og deltog 
i optoget. Festlighederne blev sluttet af i afde-
ling 819, Dagøgade, hvor der blev tilbudt suppe, 
gløgg, VIBO fodbolde og gratis opskrivninger. 
Det var en stor succes, og VIBO blev set og hørt 
på Amager den dag. Derfor er det besluttet, at 
vi igen i år skal deltage i juleoptoget på Amager, 
som denne gang afholdes den 22. november 
2014.

JULEOPTOG
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BOLIGSOCIAL AFDELING

BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER

I 2013 blev der udarbejdet nye boligsociale hel-
hedsplaner for VIBOs udsatte boligafdelinger 
i Nivå, Sundholms- og Holmbladsgadekvarte-
rerne samt Mimersgadekvarteret gældende for 
perioden 2014-2017.

Helhedsplanerne er en fortsættelse og videre-
udvikling af de indsatser, som i den foregående 
helhedsplansperiode har vist gode resultater. 
Overordnet er der fokus på at skabe tryghed, 
ansvarsfølelse, deltagelse og naboskab i afdelin-
gerne, hvilket bl.a. gøres gennem rådgivning og 
kurser til udsatte familier, brobygning til kom-
munale institutioner og foreningslivet samt ak-
tiviteter i afdelingerne, herunder miniforskøn-
nelser af gårdanlæggene. 

De nye helhedsplaner blev endeligt godkendt og 
igangsat i januar 2014.

Udover de helhedsplaner, som administreres 
af VIBO, deltager vores afdelinger i boligsociale 
helhedsplaner, som administreres af andre boli-
gorganisationer. Det drejer sig om Aldersrogade, 
Charlottekvarteret og Sjælør.

Alt i alt er 20 af VIBOs boligafdelinger omfattet 
af en boligsocial helhedsplan, og boligforeningen 
samarbejder med 7 boligforeninger og tre kom-
muner.
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Nyuddannede miljøambassadører på Amager.
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BOLIGSOCIAL AFDELING

UDVIKLINGSPROJEKTER

TRIVSLEN I VIBOEVALUERINGER

Udover arbejdet med helhedsplanerne er der i 
2014 igangsat en række forskellige udviklings-
projekter, herunder fysiske tiltag, som skal være 
med til at øge boværdien i boligafdelingerne. 

Der er eksempelvis modtaget en bevilling på 44 
mio kr. til et infrastrukturprojekt i Charlottekvar-
teret, som indebærer en omfattende moderni-
sering af boligområdets uderum og stisystemer. 
Der er ligeledes søgt om infrastrukturmidler til 
at udvikle uderum i VIBOs afdelinger i Nivå. 

Derudover er der fra ministerier og fonde søgt 
om midler til udviklingsinitiativer med fokus på 
beboerdemokrati, kunst, socialt liv og tryghed i 
boligafdelingerne. 

I 2014 blev evalueringerne af de helhedsplaner, 
som udløb i 2013, færdiggjort. Der er blevet lagt 
vægt på at foretage et realistisk evalueringsar-
bejde, som ikke kun fremhæver de positive hi-
storier, men også fremhæver udfordringer i for-
bindelse med det boligsociale arbejde, som er 
foretaget igennem de sidste fire år. 

Som eksempel på udfordringer kan nævnes 
unge, der skaber uro. Resultaterne vil blive brugt 
til at udvikle og forstærke VIBOs boligsociale 
indsats i fremtiden.

Endelig arbejdes der på at undersøge trivslen i 
de af VIBOs afdelinger, som ikke er omfattet af 
en boligsocial helhedsplan. Undersøgelsen skal 
afdække, i hvor høj grad de forskellige afdelin-
ger har udfordringer bl.a. ift. socialt udsatte fa-
milier, utryghed og praktiske problemstillinger. 

Undersøgelsen udføres, så der dannes et så 
bredt billede af afdelingernes trivsel som mu-
ligt.
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DRIFTEN I VIBO

MODERNISERING OG RENOVERING

HJØRNEVÆNGET

Muligheden for at påvirke egen bolig gennem 
brugen af individuel modernisering bliver fort-
sat flittigt benyttet. Der har således i perioden 
1. juli 2013 – 30. juni 2014 været foretaget 98 
moderniseringer. 

Størsteparten af udskiftningerne er udskiftning 
af køkken, men flere har også benyttet mulighe-
den for at modernisere badeværelser.

Udover de renoveringssager, der gennemføres 
af byggesektionen og med tilskud fra Lands-

byggefonden, er behovet for renoveringer, der 
alene finansieres af afdelingerne selv, støt sti-
gende. 

Dette som en naturlig konsekvens af, at bolig-
foreningens afdelinger nu er nået en alder, hvor 
restlevetiden på flere bygningsdele er begræn-
set. 

Ligeledes har ændret behov for komfort og øn-
sker om energioptimering medført, at der fore-
tages større renoveringer i flere afdelinger.

I afd. 111, Hjørnevænget, er der, med støtte fra 
dispositionsfonden, som en del af fremtidssik-
ringen af VIBOs afdelinger, monteret altaner i 6 
lejemål, der ikke i forvejen havde altan, ligesom 
der er blevet etableret haveareal til et enkelt 
lejemål. Afdelingen har ligeledes fået renoveret 
deres varmecentral.

Afd. 111, Hjørnevænget.
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I afd. 112, Røgeritoften, er der foretaget udskift-
ning af vinduer samt udskiftning af rækværk på 
både franske og almindelige altaner. Afdelingen 
har tillige gennemført første etape af opsætning 
af altaner til lejemål, der i forvejen ikke havde 
altaner.

RØGERITOFTEN
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Afd. 113, Støberigården.

DRIFTEN I VIBO

STØBERIGÅRDEN

I afd. 113, Støberigården, er der udskiftet vin-
duer, og der er samtidig blevet etableret nye 
lyddæmpende friskluftventiler mod trafiktunge 
gader.

Også afd. 114, Lerfosgade, har fået skiftet vin-
duer og skodder, ligesom afdelingen har gen-
nemført første etape af opsætning af altaner til 
lejemål, der i forvejen ikke havde altaner.

LERFOSGADE

Endelig har afd. 116, Televænget, gennemført 
vinduesudskiftning samt renoveret varmecen-
tralen.

TELEVÆNGET
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Afd. 116, Televænget.

Afd. 153, Liflandsgade, har opgraderet parke-
ringsarealer. Arealet fremstod tidligere som et 
grusareal, der nu er blevet asfalteret og kloake-
ret.

LIFLANDSGADE
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DRIFTEN I VIBO

På årets bygningsgennemgange har der været 
en konstruktiv debat om hvilke arbejder, der 
skulle igangsættes de kommende 10 år for at 
sikre, at afdelingerne til stadighed fremstår vel-
vedligeholdte, og der er fremkommet mange 
gode idéer til forbedringsarbejder i afdelinger-
ne, som beboerne på det årlige afdelingsmøde 
kan drøfte og tage beslutning om.

Et særligt fokuspunkt har været skybrudssikring, 
og mange afdelinger har taget vel imod repræ-
sentantskabsmødets beslutning om at yde til-
skud til skybrudssikring.

I forbindelse med bygningsgennemgangene ta-
ges der også en snak om afdelingsbestyrelsernes 
tilfredshed og samarbejde med driften. Over-
ordnet set har der været positive tilbagemeldin-
ger og en konstruktiv forventningsafstemning i 
forhold til samarbejdet med driftspersonalet.

Mange afdelinger har i forbindelse med byg-
ningsgennemgangen afsat penge til energisyn, 
der gennemføres i samarbejde med Energi 
A.m.b.a., som boligforeningen VIBO er anparts-
haver i.

Energisynet skal sammen med energirapporten 
synliggøre energiforbruget og fremme energitil-
tag i afdelingen. 

Energisyn omfatter en gennemgang af bygnin-
gers varmeinstallation for at klarlægge mulighe-
der for at reducere energiforbruget til opvarm-
ning og produktion af varmt vand og vil sammen 
med afdelingens energimærke kunne danne 
grundlag for en drøftelse af på hvilke områder, 
der med fordel kunne investeres i med henblik 
på at nedsætte forbruget af el, vand og varme.

BYGNINGSGENNEMGANGE

Beboerne i afd. 293, Hestehaven i Gilleleje, har 
haft et ønske om at nedsætte udgifterne til el på 
fællesarealerne og i vaskeriet og har derfor fået 
opsat et solcelleanlæg.

HESTEHAVEN

Afd. 293, Hestehaven.
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PARKERINGSSERVITUTTER

800 ejendomsbesiddere i København, herunder 
30 af VIBOs afdelinger, har i mange år levet med 
den risiko, at Københavns Kommune i henhold 
til de parkeringsservitutter, som er tinglyst på 
de pågældende ejendomme, kan komme og 
kræve, at der opføres ekstra parkeringspladser 
på eller i tilknytning til ejendommene. 

Københavns Kommune har aldrig krævet anlæg 
af parkeringspladser i henhold til de tinglyste 
parkeringsservitutter. Men nu er parkerings-
servitutterne blevet aktualiseret. Dette er sket, 
fordi Folketinget i foråret vedtog en ændring af 
byggeloven, som er trådt i kraft den 14. novem-
ber 2014.

VIBO har på de afdelinger, hvor der er tinglyst 
en parkeringsservitut, medtaget denne som en 
eventualforpligtigelse i regnskabet for de enkel-
te afdelinger.

I forbindelse med aktualisering af parkerings-
servitutterne har Borgerrepræsentationen i 
Københavns Kommune godkendt en overord-
net model, hvor antallet af parkeringspladser i 
de tinglyste parkeringsservitutter nedskrives til 
1/3. 

Som udgangspunkt skal det nødvendige antal 
parkeringspladser etableres på egen grund. I 
et vist omfang kan det være muligt at opnå dis-
pensation, hvis grundejer etablerer parkerings-
pladser andetsteds eller indbetaler til en parke-
ringsfond. 

BL er på vegne af de almene boliger gået ind i 
sagen, og der pågår pt. en dialog mellem BL og 
Københavns Kommune om en mulig løsnings-
model vedrørende parkeringsservitutterne for 
de almene boliger i Københavns Kommune.

DRIFTEN I VIBO

15



BERETNING 1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014

LANDSBYGGEFONDEN

AFDELING 103

Medio 2012 iværksatte regeringen projekt Kick-
start, hvilket medførte, at Landsbyggefonden fik 
lov til at fremrykke fysiske renoveringsprojekter.

VIBO ønskede 7 afdelinger medtaget omfatten-
de afdelingerne: 106, 108, 111, 112, 114, 115 
og 137. I den første runde (2013) fik vi lov til at 

STATUS OVER RENOVERINGSSTØTTE

medtage afd. 106 og afd. 108. I den anden run-
de (2014) fik vi lov til at medtage afd. 111, afd. 
112 og afd. 114.
 
I den næste runde (2015) har Boligforeningen 
fået oplyst, at man vil medtage afd. 137.

I afdeling 103 omfatter arbejdet nyt tag, reno-
vering af eksisterende altaner, nye vinduer og 
indgangsdøre, afrensning af facader samt ud-
bedring af kuldebro ved fundamenter.

Arbejdet er forløbet planmæssigt, og byggeska-
derenoveringssagen er afleveret i juli 2014, så 
der nu kan udarbejdes skema C.

Afd. 103, Nivåhøj III efter renoveringen.
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I afdeling 106 er der gennemført en forunder-
søgelse omfattende badeværelser, tag, facader 
og parkeringskælder og etablering af haveanlæg 
samt etablering af køkkener til de etværelses 
hybler (ungdomsboliger). Der foreligger endvi-
dere oplæg om at skifte afdelingens vinduer.

Københavns Kommune har rejst en række krav, 
bl.a. haver til boliger i stueetagerne, fjernelse af 
betonbrystninger og ændringer i facaden, når 
vinduerne skiftes.

Beboermødet vedtog oplægget den 27. novem-
ber 2012. Et EU-udbud blev afsluttet med kon-
trakt den 3. maj 2013 med arkitektgruppe Nova 
5. Projektet har været udbudt i EU, og licitation 
er afholdt. Københavns Kommune har efter-
følgende forlangt, at der opbygges moch-up til 
godkendelse af kommunen, før man kan få den 
endelige godkendelse. Forventet byggestart 
2015 med en byggeperiode på to år.

AFDELING 106

I afdeling 107 har Landsbyggefonden udmeldt, 
at den har afsat et beløb som støttet lån til gen-
nemførelse af miljøforbedrende foranstaltnin-
ger. Der har været arbejdet på et oplæg til en 
gårdrenovering. Der er tre afdelinger involveret 
i sagen, og de to andre er begge private andels-
boligforeninger. Afdeling 107 har vedtaget pro-
jektet i 2009. VIBO har indsendt skema A. Men 
den ene andelsboligforening forkastede forsla-

LANDSBYGGEFONDEN

17

Afd. 106, renovering på vej.

AFDELING 107

get og fik deres advokat til at stoppe processen. 
Boligforreningen har ansøgt København Kom-
mune om at måtte inddrage området oven på 
parkeringskælderen til afdeling 107, således, at 
dette ikke er med i gårdlauget. Herefter ønsker 
man at bruge egne midler til dette område. Der 
skal samtidig laves en mindre betonrenovering 
af parkeringskælderen.
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AFDELING 112AFDELING 111

LANDSBYGGEFONDEN

I afdeling 108 omfatter arbejdet: Betondæk 
over P-kælder, renovering af badeværelser med 
øget ventilation, udskiftning af vandrør og om-
lægning af haveanlæg. Forslaget blev vedtaget 
på beboermødet den 30. november 2012. Kø-

I afdeling 112 har beboerne vedtaget et renove-
ringsforslag om at renovere badeværelser med 
tilskud fra Landsbyggefonden. Skema A er god-
kendt den 17. december 2013 af Københavns 
Kommune. Projekteringsydelsen har været i ud-
bud, og projektering pågår. Udbud er planlagt til 
omkring årsskiftet med opstart i foråret 2015.

Afd. 108, renovering på vej. 

I afdeling 111 har et ekstraordinært afdelings-
møde godkendt et haveprojekt med støtte fra 
Landsbyggefonden. Skema A er godkendt den 
18. december 2013 af Københavns Kommune. 
Projektering pågår. Udbud er planlagt, så arbej-
det kan gennemføres fra foråret 2015.

18

AFDELING 108

benhavns Kommune har godkendt skema A og 
B. Byggesagen blev opstartet i august 2014 og i 
oktober 2014, idet den blev udbudt i to hoved-
entrepriser. Byggeperioden er på 16 måneder.
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AFDELING 115

AFDELING 114

LANDSBYGGEFONDEN

I afdeling 114 har beboerne vedtaget at reno-
vere badeværelser med tilskud fra Landsbygge-
fonden. Skema A er godkendt den 17. december 
2013 af Københavns Kommune. Projekterings-
ydelsen har været i udbud, og projektering 
pågår. Udbud er planlagt til omkring årsskiftet, 
med opstart i foråret 2015.

I afdeling 115 er der registreret en del betonska-
der. Med baggrund i forundersøgelser har VIBO 
ansøgt om støtte i Landsbyggefonden, som har 
givet et endeligt støttetilsagn. Omfanget er fast-
lagt til: Betondæk over P-kælder, reparation af 
betonaltaner, nye altaner til boliger, der ikke har 
altaner i dag, renovering af betonoverliggere 
over vinduer, haveanlæg, nye vinduer, døre og 
ovenlys.

Skema A blev godkendt den 16. januar 2014, og 
skema B blev godkendt den 8. juli 2014. Bygge-
sagen var udbudt i en hovedentreprise. Arbej-
det blev opstartet i august 2014 og påregnes at 
vare 10 måneder.

AFDELING 116

I afdeling 116 fortsætter samarbejdet med af-
deling 140 og Københavns Kommune omkring 
anlæg og drift af et fælles byrum langs Korn-
blomstvej.

19

Afd. 115, Landskronagade, renovering.
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LANDSBYGGEFONDEN

I afdeling 137 har VIBO ansøgt om støtte til op-
retning af tage og franske altaner. Landsbygge-
fonden har gennemført en besigtigelse. En hel-
hedsplan er under udarbejdelse. Det påregnes, 
at helhedsplanen kan forhandles med Lands-
byggefonden ultimo 2014. Efterfølgende skal 
den forelægges for beboerne og foreningsbe-
styrelsen. Herefter vil skema A kunne indsendes 
til behandling i Landsbyggefonden og Køben-
havns Kommune.

AFDELING 137

I afdeling 140 er der udarbejdet en helheds-
plan omfattende sociale boligtiltag samt omfat-
tende fysiske forbedringer. Efter en besigtigelse 
af Landsbyggefonden blev afdelingens hel-
hedsplan revideret og omfatter badeværelser, 
vandrør, franske altandøre, ventilationsanlæg, 
de grønne områder og endelig etablering af al-

AFDELING 140
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taner. Renoveringssagen er under udførelse og 
forventes afsluttet november 2014. Herudover 
planlægges et fælles anlægsprojekt omfattende 
en ”park” med en bemandet legeplads i samar-
bejde med afd. 116 og Københavns Kommune 
på arealerne langs Kornblomstvej. 

Der er modtaget afslag på støtteansøgning fra 
Realdania, hvilket har medført en drøftelse af 
mulighederne for et tilpasset projekt. Forventet 
anlægsperiode er april 2015 til april 2016.

Afd. 140, Televænget, midlertidigt byrum.

Afd. 140, Televænget, renovering.
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Den 5. og 6. september 2014 afholdtes Almene 
Boligdage i Bella Centret, arrangeret af BL. 

VIBO var med overskriften ”Kom ind mellem 
husene” repræsenteret på en todelt stand, dels 
med en kommerciel del, hvor udlejningen orien-
terede om VIBO, samt tilbød gratis opskrivning, 
herudover en temadel, hvor VIBO præsenterede 
det kommende infrastrukturprojekt i Hedehuse-
ne samt planerne for en ny park ved vores afde-
linger på Kornblomstvej. 

På standen kunne også opleves eksempler på, 
hvorledes VIBO skaber liv mellem husene og 
gode rammer for socialt samvær.

KOM IND MELLEM HUSENE

ALMENE BOLIGDAGE
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INFORMATION

FORMANDSMØDER

Ud over 4 nyhedsbreve har VIBO siden juni må-
ned været at finde på Facebook. 

Facebooksiden opdateres med informationer 
om bl.a. nyheder, konferencer og hvad der sker i 
VIBOs afdelinger. Dermed bliver Facebooksiden 
i høj grad brugt til at give information og nyhe-
der til bestyrelser, beboere og ansatte på tværs 
af afdelinger. Kommentarerne til opslagene er 
generelt positive, og det er både bestyrelses-
medlemmer, ansatte og øvrige, der kommente-
rer opslag på Facebook.   

Herudover er mængden af praktisk information 
til henholdsvis beboere og afdelingsbestyrelser 
øget på VIBOs hjemmeside. For eksempel kan 
der her, ud over en lang række praktiske oplys-
ninger, ses pjecerne ”Din ret og din pligt som 
beboer” og ”Din ret og din pligt som afdelings-
bestyrelse. Endvidere er VIBOs velkomstfilm at 
finde på hjemmesiden.

I årets løb var planlagt to formandsmøder. 
Det første blev afholdt i marts måned med te-
mapunktet ”Fra afdelingsbestyrelse til bygge-
udvalg” på dagsordenen. Herudover var der 
drøftelser af emner af generel interesse samt 
erfaringsudveksling. Mødet har efterfølgende 

medført nedsættelse af en arbejdsgruppe, der 
skal komme med oplæg til udarbejdelse af en 
byggeudvalgsguide.

Formandsmødet i august blev aflyst grundet 
manglende tilmelding.

22

Ny hjemmeside på vej.

Der arbejdes fortsat med udarbejdelse af en ny hjem-
meside til VIBO. Dette er et resultat af et ønske om en 
tiltrængt opdatering af indhold og en modernisering af 
layout. Hjemmesiden forventes at være driftsklar forår 
2015.
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UDDANNELSE

I april afholdtes kursus for nye afdelingsbesty-
relser, der blev gennemført med emnerne be-
boerdemokrati, drift, økonomi, udlejning og 

Af de planlagte 4 temamøder blev 3 af disse af-
holdt med stor deltagelse. 

Emnerne var Solceller, EMO-mærkning og 
energistyring samt den digitale afdelingsbesty-
relse, herunder grundlæggende brug af iPad. 
Temamødet om beboerdemokratiet samt brug 
af sociale medier blev aflyst grundet manglende 
tilmelding.

På årets afdelingsbestyrelseskonference var der 
fokus på det kommende målsætningsprogram 
2016 – 2020 med de primære emner fremtids-
sikring, ASA - Alment Samfunds Ansvar og bebo-
erdemokratiet. 

KONFERENCERTEMAMØDER
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UDDANNELSE

boligsocialt arbejde. Undervisningen blev gen-
nemført med oplæg efterfulgt af gruppearbejde.

Afdelingskonference på Pharmacon den 3.-4. oktober 2014.
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MÅLSÆTNINGSPROGRAM

FOKUSPUNKTERNE

KOMMENDE FOKUSPUNKTER

Bestyrelsen har løbende evalueret VIBOs mål-
sætningsprogram for 2010 - 2015.

• Beboerdemokrati
• Økonomi
• Organisation
• Boligsocial indsats
• Bæredygtighed
• Kommunikation og administration

Processen med et nyt målsætningsprogram for 
perioden 2016 – 2020 er opstartet.

• ASA – Alment Samfunds Ansvar
• Beboerdemokratiet
• Kvalitetsmålsætning
• Fremtidssikring
• Kommunikation
• Administrativ fokusering

Bestyrelsen foreslår, at der på repræsentant-
skabsmødet nedsættes en arbejdsgruppe. Ar-
bejdsgruppen skal udarbejde et forslag til nyt 
målsætningsprogram 2016 – 2020, som skal 
vedtages på det ordinære repræsentantskabs-
møde 2015.
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Der har igen i år været fokus på beboerdemokra-
tiet, men også de øvrige punkter i målsætnings-
programmet har haft bestyrelsens fokus med 
henblik på, at vi når i mål med handlingsplaner-
ne inden udgangen af 2015.
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AKTUELLE FOKUSPUNKTER

FOKUSPUNKTERNE VIL VÆRE

Det helt store fokus vil være udarbejdelse af 
nyt målsætningsprogram. 

Såfremt repræsentantskabet får nedsat en 
arbejdsgruppe, vil denne, sammen med VIBOs 
bestyrelse og VIBOs administration, anvende 
en stor del af det kommende år på, at der til 
det ordinære repræsentantskabsmøde i 2015, 
foreligger et forslag til godkendelse.

• Fortsat fokus på det vedtagne målsætnings-
program for 2011 - 2015. 

• Færdiggørelse og ibrugtagning af ny hjem-
meside. 

• Fortsat fokus på bedre IT-udnyttelse af VI-
BOs administrative program, herunder ind-
førelse af digitale lejekontrakter, scanning 
af post, scanning af udlejningsarkiv m.m. 

• Fortsætte undersøgelse af muligheder for 
projekt ”den digitale beboer”, hvor den en-
kelte lejer får mulighed for via NemID at få 
adgang til egne data i VIBOs administrative 
system. 
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• Godkendelse og implementering af ny ud-
lejningsaftale med Københavns Kommune. 
Aftalen, der principielt er en fortsættelse af 
den nuværende udlejningsaftale, skal i lig-
hed med de tidligere udlejningsaftaler med 
Københavns Kommune, vedtages af VIBOs 
repræsentantskab. Der vil primo 2015 blive 
indkaldt til et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde.

På repræsentantskabsmødet vil bestyrelsen i 
forbindelse med den mundtlige beretning ud-
dybe visionerne for de fremtidige fokuspunkter.

VIBO-planche, der skitserer idéoplæg til fremtidssikring.
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ØKONOMISK BERETNING

RESULTATOPGØRELSEN

BALANCEN

Årets resultat udviste et overskud på t.kr. 901, 
som foreslås tilbagebetalt til afdelingerne ef-
ter antal lejemål. Der var budgetteret med et 
overskud på t.kr. 125. Det realiserede over-
skud skyldes primært flere renteindtægter end  
budgetteret. Renteindtægter i regnskabsåret 
før fordeling har udgjort t.kr. 14.259, hvoraf  
t.kr. 12.967 er tilbagebetalt til afdelingerne. 

Mellemregning med afdelingerne og forenin-
gens arbejdskapital er forrentet med den for 
regnskabsåret opnåede rentesats på 3,95 % p.a.

Bruttoadministrationsudgifterne udgør t.kr. 
24.738 mod budgetterede t.kr. 24.656. Merud-
gifterne på personaleudgifter skyldes udgifter 
til vikardækning i forbindelse med sygdom samt 
en mindre besparelse på kontoen lokaleudgifter. 
Herudover har der været en stigning på opskriv-
nings- og ventelistegebyrer samt et mindre fald 
på rykkergebyrer i forhold til budgettet. 

Ekstraordinære udgifter vedrører udgifter til det 
af repræsentantskabet nedsatte kvalitetsmål-
sætningsudvalg.

Obligationsbeholdningen udgør t.kr. 378.760, 
og afdelingernes indestående i foreningen ud-
gør t.kr. 279.242.

Der er i 2013/2014 givet tilskud fra dispositi-
onsfonden på i alt t.kr. 10.984. Tilskud vedrører 
ydelsesstøtte, tab ved lejeledighed, tilskud til 
boligsociale helhedsplaner og øvrige tilskud til 
afdelinger og projekter.

Foreningens egenkapital udgør pr. 30. juni 2014 
t.kr. 119.422. Heraf udgør dispositionsfonden 

t.kr. 74.835 og arbejdskapitalen t.kr. 44.587.  
Den disponible del af dispositionsfonden udgør 
t.kr. 51.493. Tilsvarende udgør den disponible 
del af arbejdskapitalen t.kr. 42.634. 

Udlån fra dispositionsfonden udgør t.kr. 4.342, 
ligesom administrationsejendommen i Sankt  
Peders Stræde er noteret under den bundne  
del af dispositionsfonden. Fra arbejdskapitalen 
er materielle og finansielle anlægsaktiver i alt 
t.kr. 1.952 opført som bunden del.
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ØKONOMISK BERETNING

ANDRE FORHOLD

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der er i maj 2014 opgjort milepælsrapport 
over årets udarbejdede forvaltningsmål med 
udgangspunkt i de vedtagne målsætnings- og 
handleplaner. 

Boligforeningen har indgået forsikringsdækning 
for såvel administration som boligafdelinger på 
en fællespolice med en selvrisiko på t.kr. 50 pr. 
skade.  

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke ind-
truffet forhold, der påvirker foreningens eller 
afdelingernes økonomiske stilling.

Forrentning
Afdelingernes mellemregningsindestående for-
rentes på baggrund af opnået renteresultat for 
regnskabsåret. Det opnåede renteresultat inkl. 
kursgevinster har udgjort 3,95%. Rentetilskriv-
ningen beregnes dag til dag, og tilskrivningen 
foretages for afdelingerne ultimo regnskabs-
året.

Obligationer
Obligationerne er optaget til kursværdi pr.  
30. juni 2014, bortset fra udtrukne obligationer 
juli 2014, som er optaget til kurs 100. Urealise-
rede kursgevinster er indtægtsført i resultatop-
gørelsen under renter.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver optages til anskaffel-
sesværdier med fradrag af samlede afskrivnin-
ger.

Finansielle anlægsaktiver
Udlån og deposita optages til den værdi, hvor-
med der er foretaget udbetaling.

Tilgodehavende renter
Der medtages i regnskabet tilgodehavende ren-
ter fra sidste rentetilskrivning til statusdagen.  
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Resultatopgørelse for perioden  
   1. juli 2013 - 30. juni 2014 

  
Urevideret Urevideret 

    
Årsregnskab Årsregnskab budget budget 

    
2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 

Ordinære udgifter 
 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

    
        

501 Bestyrelseshonorarer 249 244 241 250 
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 198 163 185 233 
511 Personaleudgifter 

 
17.118 17.805 17.650 17.825 

513 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 3.183 3.682 3.694 3.682 
514 Kontorlokaleudgifter 1.543 1.747 1.850 1.876 
515 Afskrivninger, driftsmidler 564 586 523 533 
521 Revision 

  
409 511 513 523 

    
        

520 Bruttoadministrationsudgifter 23.264 24.738 24.656 24.922 

    
        

532 Renteudgifter 
 

9.415 12.967 10.000 10.000 
533 Henlæggelser af afdelingernes          

 
bidrag m.v. til dispositionsfonden 44.450 53.271 38.000 34.000 

    
        

540 Samlede ordinære udgifter 77.129 90.976 72.656 68.922 

    
        

541 Ekstraordinære udgifter 57 81 300 0 

    
        

550 Udgifter i alt 
 

77.186 91.057 72.956 68.922 

    
        

551 Overskud 
  

756 901 125 40 

    
        

560 Udgifter og overskud i alt 77.942 91.958 73.081 68.962 

    
        

Ordinære indtægter 
 

        

    
        

601 Administrationsbidrag         

 
1. Egne afdelinger i drift 16.602 16.597 16.591 16.922 

 
2. Eksterne foretagender 2.114 1.851 1.618 2.640 

602 Lovmæssige gebyrer 2.778 3.452 2.770 2.200 
603 Renteindtægter m.v. 10.342 14.259 12.000 12.000 
604 Afdelingernes bidrag m.v. til         

 
dispositionsfonden 

 
44.450 53.271 38.000 34.000 

606 Byggesagshonorarer, renovering 1.174 1.908 2.102 1.200 
607 Diverse indtægter 

 
482 620 0 0 

    
        

610 Ordinære indtægter i alt 77.942 91.958 73.081 68.962 

    
        

622 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 

    
        

630 Indtægter i alt 
 

77.942 91.958 73.081 68.962 
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Balance pr. 30. juni 2014         

    
  30. juni 2014   30. juni 2013 

Aktiver 
  

  t.kr.   t.kr. 
Materielle anlægsaktiver         

    
        

701 Administrationsbygning   19.000   19.000 
702 Inventar 

  
  558   777 

704 IT-anlæg 
  

  532   420 

    
        

Finansielle anlægsaktiver         
713 Aktier og andele 

 
  10   10 

714 
Dispositionsfond/lån til 
afdelinger   4.342   1.112 

719 Andre finansielle anlægsaktiver   852   852 

    
        

720 Anlægsaktiver i alt 
 

  25.294   22.171 

    
        

Omsætningsaktiver 
 

        
Tilgodehavender 

 
        

    
        

721.1 Afdelinger i drift 
 

  3.994   7.698 
726 Andre tilgodehavender   1.010   1.068 
727 Forudbetalte udgifter   836   0 
730 Tilgodehavender renter   2.151   2.485 
731 Værdipapirer 

 
  378.760   328.306 

732 Likvidebeholdninger         

 
1. Kassebeholdning 

 
  58   43 

 
2. Bankbeholdning 

 
  36.511   68.083 

    
        

740 Omsætningsaktiver i alt   423.320   407.683 

    
        

750 Aktiver i alt 
 

  448.614   429.854 

    
        

Passiver 
  

        
Egenkapital 

  
        

803 Dispositionsfond 
 

  74.835   64.092 
805 Arbejdskapital 

 
  44.587   44.215 

    
        

810 Egenkapital i alt 
 

  119.422   108.307 

    
        

Kortfristet gæld 
 

        
821 Afdelinger i drift 

 
  279.254   271.087 

825 Leverandørgæld 
 

  9.875   16.185 
826 Skyldige omkostninger m.v.   1.027   4.194 
827 Afsætninger 

 
  8.803   10.579 

829 Feriepengeforpligtelse   1.919   1.730 
830 Anden kortfristet gæld   28.314   17.772 

    
        

840 Kortfristet gæld i alt   329.192   321.547 

    
        

850 Passiver i alt 
 

  448.614   429.854 
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