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Indledning

Bestyrelsen
På sidste års repræsentantskabsmøde var der genvalg 
af næstformand Birgitte Langballe samt bestyrelses-
medlemmerne Peter Schneider og Kurt Steenfeldt Han-
sen. Kort forinden havde medarbejderne genvalgt Lisa 

Andersen som medarbejderrepræsentant for to år.

Målsætningsprogram 2016 - 2020
På sidste års repræsentantskabsmøde blev der vedtaget 
et nyt målsætningsprogram for perioden 2016 til 2020. 
Bestyrelsen har med baggrund i det vedtagne målsæt-
ningsprogram i samarbejde med ledelse og virksom-
hedsnævn udarbejdet en handlingsplan. Resultatet blev 
forelagt på afdelingsbestyrelseskonferencen i oktober 
måned 2016. Det har været en større proces, men der 
foreligger en gennemarbejdet og omfattende hand-
lingsplan, som vi kan arbejde efter de kommende år, og 
som resulterer i, at vi kommer i mål med det vedtagne 
målsætningsprogram for 2016 til 2020.

Nybyggeri
Også på andre områder har det været et travlt år. Vi har 
afsluttet en byggesag i Hillerød med 12 nye familieboliger, 
opstartet ombygningen af Samuels Kirke til ungdomsboli-
ger og vundet en konkurrence om opførelse af et pleje-
hjem i Fredensborg Kommune. Herudover arbejdes der 
fortsat sammen med en privat bygherre om udvikling af 
nye boliger på en grund på Sundholmsvej på Amager.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
I foråret 2016 gennemførte vi en medarbejdertilfreds-
hedsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen var 
dels at undersøge, om VIBOs medarbejdere var tilfredse 
med de forhold, som arbejdspladsen tilbyder, dels at 
undersøge hvad der havde størst betydning for medar-
bejdernes trivsel.

Som bestyrelse kan vi kun være tilfredse med resultatet.

Med en svarprocent på 84 blev hovedkonklusionen at:
• 94 % mente, at VIBO var et godt sted at være ansat
• 95 % fandt, at de havde meningsfulde arbejdsopgaver 
• 94 % vurderede, at opgaverne havde en tilpas variation.

DET FORLØBNE ÅR

VIBOs bestyrelse

Bestyrelsen har i beret-
ningsåret haft følgende 
sammensætning:

Fra venstre ses: 
Peter Schneider (afd. 106), 
Lisa Andersen (medarbejder-
repræsentant), Jackie Laurid-
sen, formand (afd. 134), Bir-
gitte Langballe, næstformand 
(afd. 107), Mohamed Siam 
(afd. 113),  Frank Jensen (afd. 
114), Kurt Steenfeldt Hansen 
(afd. 155).
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Indledning 

Virksomhedsnævnet har opstartet arbejdet med at 
følge op på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 
med henblik på, at VIBO også fremover er en attraktiv 
arbejdsplads.

Boligpolitik
Boligpolitisk har beretningsperioden givet nye udfor-
dringer.

Først på året kom VIBO sammen med de øvrige boligor-
ganisationer under et meget stort politisk pres for at 
hjælpe kommunerne med boliger til flygtninge. Resulta-
tet er, at der er blevet indgået nogle fornuftige aftaler, 
som medfører, at sektoren som helhed løfter i flok.

Regeringens indførelse af reduceret integrationsydelse 
og et nyt kontanthjælpsloft kender vi ikke resultatet 
af endnu, men vi forudser desværre store udfordringer 
for en del af vores beboere. Vi drøfter både internt og 
i samarbejde med de øvrige boligorganisationer og BL, 
hvorledes vi bedst muligt kan afbøde virkningerne af 
nedsættelse af boligydelsen.

Effektiv drift
Effektivitet bliver sat på dagsordenen i de kommende 
år. Dette sker på baggrund af, at regeringen, KL og BL 
har aftalt, at den almene boligsektor som helhed skal 
spare 1,5 mia. kr. målt fra 2014 til 2020. Vi kommer til 
internt i VIBO at drøfte dette i den kommende periode, 
og emnet effektiv drift indgår som et selvstændigt 
punkt i vores handlingsplan 2016 – 2020.

Også positive politiske beslutninger er taget i 2016. Re-
geringen har vedtaget at bevare kommunernes mulig-
hed for via planloven at reservere 25 % i nye byområder 
til almene boliger. 

Fremtiden
Vi vil byde ind med nybyggeri i det omfang, det er mu-
ligt, og hvor det er naturligt for VIBO at bygge nye boli-
ger. Vi kommer også til i de kommende år at fortsætte 
med at renovere vores boligafdelinger samt opstarte en 
proces med fremtidssikring af vores boligafdelinger.

Det har været et spændende år både arbejdsmæssigt 
og politisk, og vi vil udtrykke vores tak til alle, der har 
været aktive indenfor beboerdemokratiet og tak til 
medarbejderne for indsatsen i året, der er gået.

God læselyst
Bestyrelsen
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Fokuspunkter

AKTUELLE FOKUSOMRÅDER

Fremtidssikring af vores afdelinger og boligområder 
er sat i fokus, og handlingsprogrammet indeholder en 
række tiltag, der skal tilsikre, at VIBO også fremover 
har boliger og boligområder, der er attraktive.

Herudover er der inden for områderne nybyggeri, kom-
munikation og administrativ fokusering udarbejdet en 
lang række tiltag, der fører mod opfyldelse af målsæt-
ningsprogrammet i de kommende år.

Samarbejde med kommunerne
Samarbejdet med kommunerne er blevet styrket i den 
forløbne periode. Dels fungerer styringsdialogerne med 
kommunerne rigtig godt, dels har dialogen omkring 
udlejningsaftaler været intensiveret af kommunernes 
behov for at drøfte boligplacering af flygtninge.

Nyt målsætningsprogram og handlingsplan
I beretningsperioden har det helt overordnede fokusom-
råde været at følge op på repræsentantskabets godken-
delse af et nyt målsætningsprogram for 2016 – 2020.

Arbejdet har ført til, at der nu forligger en handlings-
plan for de punkter, der er angivet i målsætningspro-
grammet omfattende: 

• ASA – Alment Samfunds Ansvar
• Beboerdemokrati
• Kvalitet
• Fremtidssikring
• Nybyggeri
• Kommunikation
• Administrativ fokusering

Alle punkterne er vigtige, men det har været særligt 
vigtigt for bestyrelsen, at arbejdet med at forbedre vil-
kårene for beboerdemokratiet fortsætter. Dette er sikret 
ved, at punktet blev højt prioriteret i forbindelse med 
godkendelse af målsætningsprogrammet. Handlingspla-
nens tiltag omhandler blandt andet tiltag til, hvorledes 
afdelingsmøderne kan gøres mere spændende, fokus 
på lokalt samarbejde og erfaringsudveksling samt at få 
belyst nye former for beboerdemokrati.  

Som noget nyt indeholder målsætningsprogram og 
handlingsplan en række planlagte tiltag under over-
skriften ASA. Den almene boligsektor og VIBO har altid 
som en naturlig del af sit daglige arbejde haft et socialt 
ansvar, hvilket har givet sig udslag inden for områder-
ne udlejning, boligsociale indsatser, bæredygtighed i 
forbindelse med indkøb og ressourceforbrug m.m.

I forbindelse med, at vi har medtaget ASA som et sær-
skilt fokusområde i målsætningsprogrammet, sættes 
der yderligere fokus på, at VIBO ikke kun i ord, men 
også i handling skal agere som en samfundsansvarlig 
virksomhed.
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Fokuspunkter

Effektiv drift
At agere effektivt har altid været et område i VIBO, som 
har haft stor bevågenhed, hvor jævn huslejeudvikling, 
velvedligeholdte afdelinger og fokus på driftsudgifter-
ne altid har været et pejlemærke og en del af VIBOs 
målsætning.

Dette vil der i de kommende år være ekstra stor op-
mærksomhed på, når arbejdet med at leve op til regerin-
gens, KL og BL’s aftale om, at der skal spares 1,5 mia. kr. i 
den almene boligsektor frem mod 2020.

Et af de styringsværktøjer, som VIBO allerede i dag 
anvender, er benchmarking. Brugen af benchmarking 
vil i forbindelse med vores arbejde med effektivisering 
fortsat være et af de vigtigste værktøjer, når vi skal 
sammenligne os internt afdelingerne imellem og med 
de øvrige boligorganisationer.

Bestyrelsen har indarbejdet effektiv drift i handlings-
programmet og vil opstarte en proces, hvor beboerde-
mokratiet kan erfaringsudveksle samt drøfte de tiltag, 
som BL er ved at udarbejde i samarbejde med regerin-
gen.

Dette har resulteret i udlejningsaftaler med flere kom-
muner, som alle er indgået i samarbejde med de øvrige 
boligorganisationer i den enkelte kommune, således 
at en boligorganisation ikke alene indgår særaftaler 
på bekostning af de øvrige boligorganisationer i den 
enkelte kommune.

Administrativ fokusering
Øget brug af elektronisk kommunikation har været en 
nødvendighed. Dels har den nye postlov medført nye 
tiltag, dels er der et stigende krav fra vores beboere 
og afdelingsbestyrelser, der understreger, at man i dag 
forventer at kunne kommunikere elektronisk.

Øget brug af mail samt tiltag, der giver afdelingsbestyrel-
serne mulighed for at få adgang til data elektronisk, har 
dels medført kortere og hurtige kommunikationsveje, dels 
mindre brug af traditionel post.

Der arbejdes fortsat på administrative tiltag i forbindel-
se med elektroniske lejekontrakter og beboerWeb, som 
vil give den enkelte beboer adgang til egne data i VIBOs 
administrative IT-system.

Markedsføring
Selvom VIBO ikke har udlejningsvanskeligheder, arbej-
des der altid på, at VIBO synliggøres udadtil.

Dette har medført, at vi i dag i langt højere grad end 
tidligere anvender sociale medier herunder Facebook 
med hurtig information, når der har været aktuelle 
nyheder. Herudover arbejdes der målrettet på at få 
tilrettet informationsmateriale, publikationer, nyheds-
breve og beretning til VIBOs grafiske linje.

En opdatering af VIBOs logo har været en naturlig 
konsekvens af en modernisering af VIBOs image, og 
rent markedsføringsmæssigt er der iværksat en række 
tiltag, der profilerer VIBO.

Også lokale markedsføringstiltag støttes. Bl.a. har VIBO 
støttet, at afdelingsbestyrelserne på Amager sammen 
med beboerne kan deltage i juleoptoget for at synliggø-
re VIBO. Der vil også i 2016 blive givet støtte til delta-
gelse i juleoptoget.
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Fokuspunkter 

Ny initiativpris og frivilligpris 
I bestyrelsen har vi gennem de senere år oplevet et 
fantastisk engagement hos vores afdelingsbestyrel-
ser, og vi vil via et nyt initiativ fastholde dette som et 
fokuspunkt fremover. 

Initiativpris
Nye initiativer fra afdelingsbestyrelsen har ofte en 
selvforstærkende virkning, som medfører øget beboer- 
engagement. Mange afdelingsbestyrelser har årlige 
beboerarrangementer, ture for børn og voksne samt 
klubvirksomhed, og flere afdelinger har haft tiltag 
med aktiviteter ud over det sædvanlige til glæde for 
afdelinger og beboerne.

Disse tiltag vil vi gerne sætte fokus på, og vi har der-
for vedtaget, at der fremover uddeles en årlig initia-
tivpris.

Prisen, som er op til kr. 50.000, går til en eller flere 
boligafdelinger, der inden for det seneste år har gen-
nemført et projekt, som ligger ud over det sædvanlige, 
og/eller er med til at fremme en positiv udvikling for 
nuværende eller kommende beboere.

Frivilligpris
Prisen, som er op til kr. 5.000, går til en eller flere af 
VIBOs beboere, der inden for det seneste år enten har 
gennemført en positiv aktivitet eller har udført løben-
de frivilligt arbejde i sin afdeling til glæde for enten 
en gruppe af beboere eller den samlede afdeling.

Der vil i nyhedsbreve og via hjemmesiden blive informe-
ret mere om henholdsvis initiativ- og frivilligpris med 
oplysning om, hvem der kan nominere, formålet med 
prisen, ansøgningsskema og beslutningsprocessen.

Priserne uddeles første gang på VIBOs ordinære repræ-
sentantskabsmøde i 2017.
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Samarbejdspartnere

• Råderet, hvor der drøftes fremtidige retningslinjer 
for kollektiv råderet.

• Udlån af lokaler. Der ses på, om der kan indgås 
et samarbejde mellem boligorganisationerne og 
Københavns Kommune om gensidig udlån af fælles-
lokaler. 

• Fortovsvedligeholdelse, hvor der drøftes udmøntning 
af Københavns Kommunes diktat om at overtage 
fortovsvedligeholdelsen på udvalgte vejstrækninger. 

• Liv i boligområderne, hvor det afdækkes, hvorledes 
man bedst muligt kan løse problemer, når boligafde-
linger har tomme butikslokaler, som ikke kan udlejes. 

Herudover samarbejdes der i BL’s 1. kreds om en fælles 
holdning til Københavns Kommunes meldinger om, at 
de vil aktivere parkeringsdeklarationer. 

Også kontaktpersonordningen og gadeplanindsatsen i 
København koordineres via BL’s 1. kreds.

Ud over samarbejdet mellem boligorganisationerne, 
BL og kommunerne afholdes der planmæssigt årlige 
styringsdialogmøder mellem VIBO og de kommuner, vi 
er repræsenteret i.

SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE OG BL
Via kredssamarbejdet i BL, hvor VIBO er repræsenteret i 
BL’s 1. kreds, der dækker København og Frederiksberg, BL’s 
2. kreds, der dækker Fredensborg, Hillerød og Gribskov 
samt BL’s 9. kreds, der dækker kommunerne Høje- 
Taastrup, Rødovre og Tårnby,  er der sikret en koordinering 
boligorganisationerne i mellem i forbindelse med udlej-
ningsaftaler, herunder aftale om boliger til flygtninge.

Dette har resulteret i en aftale med kommunerne Køben-
havn, Frederiksberg og Tårnby om boliger til flygtninge. 
Herudover er der igangværende forhandlinger med Fre-
densborg Kommune ligeledes om boliger til flygtninge.

I VIBOs tilsynskommune København sker en løbende 
opfølgning på hovedaftalen med overskrifterne ”Et 
København med plads til alle”, ”En sammenhængende 
by med trygge og socialt velfungerende boliger” og 
”Bæredygtige og veldrevne boliger”.

Der er i forbindelse med hovedaftalen nedsat arbejds-
grupper, der beskæftiger sig med følgende: 

• Deleboligkonceptet i forbindelse med kommu-
nernes øgede brug af kommunal anvisning, hvor 
boligen anvendes og indrettes som en delebolig. 

• Effektiv drift, hvor der følges op på aftalen mellem 
regeringen, KL og BL..
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Samarbejdspartnere

Deleboliger 
I forbindelse med udlejningsaftalen, der er indgået 
mellem Københavns Kommune og de almene boligorga-
nisationer for perioden 2015 – 2018, er der for afdelin-
ger beliggende i Københavns Kommune indført et nyt 
begreb, nemlig deleboliger. 

Med hensyn til udvælgelsen af boligerne vil boligan-
visningen i Københavns Kommune udpege deleboliger 
blandt de boliger, som er modtaget til boligsocial anvis-
ning, og som ellers ville blive returneret til boligorgani-
sationen med baggrund i huslejens størrelse.

En delebolig kan være en 2, 3 eller 4 rums bolig, hvor 
der sker udlejning til 2 – 4 personer, som får hver sin 
selvstændige lejekontrakt. Udlejning af deleboliger vil 
ske til enlige unge under 30 år, som ikke har børn og er 
bo- og uddannelsesparate. 

Med baggrund i, at Københavns Kommune ikke har ud-
nyttet den fulde anvisningsret til boliger i VIBO i 2015, 
skal VIBO levere maksimalt 5 deleboliger i året 2016. Vi 
har indtil nu leveret 2 boliger til 4 unge i 2016.

Ommærkning af ældreboliger
Ultimo oktober 2015 tiltrådte BL’s 1. kreds en ramme-
aftale for midlertidig ommærkning af ældreboliger til 
ungdomsboliger i København, således at de boliger, som 
ommærkes, automatisk efter 10 år tilbagemærkes til 
ældreboliger.  

Bestyrelsen i VIBO gav administrationen mandat til 
at forhandle en individuel aftale på plads med Køben-
havns Kommune om ommærkning af maksimum 130 
ældreboliger til ungdomsboliger i afdeling 820, Foged-
gården på Nørrebro. En sådan aftale blev forhandlet 
på plads med i alt ommærkning af 115 ældreboliger til 
ungdomsboliger. 

Ommærkningen medfører en lavere husleje til de 
boliger, som ommærkes, med forbehold for, at der 
modtages ommærkningsbidrag og grundskudstilskud. 
Der er i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 udlejet 14 
ommærkede ældreboliger til ungdomsboliger, hvoraf de 
7 er indflyttet i vores regnskabesperiode.
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Byggeafdelingen 

NYBYGGERI

Afdeling 125, Statoil-grunden
En ny VIBO-afdeling på Sundholmsvej på Amager er 
under udvikling. 

VIBO blev i foråret 2016 prækvalificeret i forbindelse 
med Københavns Kommunes udbud af grundkapital til 
opførelse af almene boliger.

VIBO samarbejder med en privat investor Elf Develop-
ment omkring opførelse af blandede boligtyper, og der 
pågår dialog mellem Elf Development og Københavns 
Kommune omkring plangrundlag indenfor rammerne 
af eksisterende lokalplan for området. Et fælles projekt 
forventes at kunne blive godkendt i 2017.

Afdeling 301, Klostervej er afleveret 
Der blev den 15. februar 2016 afholdt aflevering på 
Klostervej, og VIBO modtog den nye afdeling 301 fra 
totalentreprenør Willy Rasmussen A/S. Afdelingen blev 
således afleveret knap 2 måneder før planlagt, og de 
nye beboere i afdelingens 12 lejligheder kunne begynde 
indflytningen samme dag. Afdelingen var ved afleverin-
gen fuldt udlejet.

På det første afdelingsmøde blev der sat rammer for, 
hvordan beboerne ønsker at bo sammen med vedtagel-
se af husorden, vedligeholdelsesreglement og råderets-
katalog. På mødet blev der ligeledes valgt en afdelings-
bestyrelse, som vi byder velkommen til arbejdet med at 
skabe gode rammer for beboerne. 

Afdeling 827, Samuels Kirke er under 
opførelse
Købsaftalen med Kirkefondet kunne ultimo maj 2015 gøres 
endeligt efter, at Københavns Kommune havde godkendt 
projekt og økonomi. Samtidig kunne VIBO indgå kontrakt 
med totalentreprenøren BGB.

Byggearbejderne er startet op i august 2016, og byggepe-
rioden forventes afsluttet medio 2017. Afdeling 827,  
Samuels Kirke forventes at kunne slå dørene op til lejerne 
af de 32 ungdomsboliger og 2 familieboliger den 1. august 
2017.

Afdeling 831, Plejecenter i Humlebæk 
Et helt nyt plejecenter i Humlebæk er under projekte-
ring. 

Fredensborg Kommune udpegede i juni 2016 VIBO som 
vinder af konkurrencen om byg- og driftsherre for 
opførelsen af et nyt pleje- og rehabiliteringscenter i 
Humlebæk Syd.

Det nye pleje- og rehabiliteringscenter kommer til at 
indeholde 30 plejeboliger og 20 aflastningsboliger med 
tilhørende servicearealer samt administrative facilite-
ter og træningsfaciliteter til genoptræning.

Fredensborg Kommune har valgt at tilkøbe et produkti-
onskøkken og opførelsen af en ekstra etage på det, der 
nu bliver til et sundhedshus indeholdende en lægekli-
nik.

Projekteringsarbejdet er påbegyndt, og dispositions-
forslag forventes godkendt med udgangen af oktober 
måned. Byggearbejderne forventes udbudt i hoveden-
treprise i eftersommeren 2017 med byggeopstart i 
marts 2018. Med en byggeperiode på 16 måneder vil 
afdelingen kunne tages i brug juli 2019.

VIBO ønsker fortsat tilvækst via nybyggeri og har følgende nybyggeriprojekter:
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Byggeafdelingen

Afdeling 827, Samuels Kirke set fra sydøst.

Model af det nye pleje- og rehabiliteringscenter i  
Humlebæk, afdeling 831.

VIBOs første afdeling i Hillerød, afdeling 301, Klostervej 
blev færdig til indflytning den 15. februar 2016.
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Byggeafdelingen 

RENOVERING

Afdeling 106, Vognvænget, hvor en større 
renoveringssag er i gang.

I afdeling 107, Vennemindevej forhandles 
der om renovering af fælles gårdanlæg med 

de 2 andelsboligforeninger i gårdlauget.

I afdeling 112, Røgeritoften og  
afdeling 114, Lerfosgade 

skal de bl.a. have nye badeværelser.

Afdeling 106, Vognvænget 
I februar 2016 opstartede renoveringsarbejderne i 
Vognvænget. Det har ikke været en helt let sag, både 
fordi der blev fundet farlige stoffer i facadepartierne 
og efterfølgende opstået uenighed med entreprenø-
ren. Opgaven indeholder renovering af badeværelser, 
reparation af betonskader, betonreparation af p-kælder 
med ny belægning og haveprojekt samt udskiftning af 
vinduer. Inden igangsætning af hele projektet blev der 
udført en prøveopgang, således at beboerne kunne se, 
hvorledes det endelige resultat ville blive.

Afdeling 107, Vennemindevej I
Byggesagen er afsluttet, for så vidt angår parkerings-
dæk og haver til stuelejemålene, men den åbnes nu op 
igen fra Landsbyggefondens side, og der vil ske endnu 
en forhandling omkring renovering  af det fælles gård- 
anlæg med VIBOs afdeling 107 og de to andelsbolig-
foreninger, som er et gårdlaug. Landskabsarkitekterne 
Thing Brandt er pt. på sagen, og der arbejdes på at 
finde en fælles løsning for de tre ejendomme.

Afdeling 111, Hjørnevænget
Renoveringen af afdeling 111’s gård blev afsluttet i de-
cember 2015 med udskudte arbejder på dele af plante-
arbejderne grundet vejret. De afsluttende arbejder blev 
udført i maj 2016. 

Afdeling 112, Røgeritoften og  
afdeling 114, Lerfosgade
Projektet er startet i afdeling 112 og starter efter-
følgende i afdeling 114. Udover de nye badeværelser 
vil der ske en udskiftning af vandrør og udbedring af 
betonskader. Endelig omdannes de 4 nuværende sup-
plementsrum til ungdomsboliger i afdeling 112, og der 

bliver samtidig etableret køkken i ungdomsboligerne.

Flere af VIBOs afdelinger kan få tilskud til fysisk opretning med støtte fra Landsbyggefonden. Følgende afdelinger har 
en igangværende fysisk opretningssag, hvor Landsbyggefonden har godkendt en del af arbejderne som støtteberetti-
gede.
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Byggeafdelingen

Afdeling 137, Toften skal bl.a. have nyt 
gårdanlæg og nyt tag.

Der arbejdes med muligheden for at anlæg-
ge en bemandet legeplads og park i afde-

ling 116 og 140, Televænget I og II.

I afdeling 225, Ahornvænget I og II 
skal de bl.a. have nye badeværelser, instal-

lationer samt vinduer og facadearbejder.

Afdeling 115, Landskronagade
Hoveddelen af renoveringen blev afsluttet i efteråret 
2015. Efterfølgende har supplementrummene i tageta-
gen fået installeret små køkkener. Disse arbejder blev 
afsluttet i april 2016. 

Afdeling 116 og 140, Televænget I og II
Der arbejdes fortsat på muligheden for at anlægge 
en bemandet legeplads og park i et partnerskab med 
Københavns Kommune.  

Opførelse indenfor gældende lokalplan kræves dispen-
sationer, som VIBO er i dialog med Københavns Kommu-
ne om. 

Afdeling 137, Toften
Det forventes, at renoveringen kan igangsættes primo 
2017. Projektet indeholder nyt gårdanlæg, nyt tag, nye 
vinduer samt altandøre og hoveddøre, nye vandrør, alta-
ner og endelig etablering af 4 tilgængelighedsboliger. 

Afdeling 225, Ahornvænget I og II
Sagen er pt. under udarbejdelse, og foreløbig forventes 
indholdet af helhedsplanen at være nye badeværelser 
samt udskiftning af installationerne, vinduer og faca-
dearbejder. Der skal foretages en afklaring af finansie-
ringen, inden planen skal til afstemning hos beboerne.
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Driftsafdelingen

AFDELINGERNE

Afdeling 114, Lerfosgade
I afdelingen, der sidste år med tilskud fra dispositions-
fonden, fik opsat altaner på de lejemål, der ikke havde 
altaner på opførelsestidspunktet, er der gennemført 
en opgradering, der betyder, at de øverst beliggende 
altaner har fået monteret markiser, der har øget brugs-
værdien markant. 

De færdige altaner i afdeling 114, Lerfosgade.

Afdeling 120, Niels Juels Gård er udvalgt som et 
pilotprojekt for skybrudssikring.

Afdeling 120, Niels Juels Gård
For at skabe afklaring af Københavns Kommunes hold-
ning til etablering af sikring mod opstigning af vand fra 
kloakker er afdeling 120 valgt som et pilotprojekt for 
skybrudssikring.

VIBO har ansøgt Københavns Kommune om henholds-
vis højtvandslukkere på hovedkloakken og en hybrid 
bypass station, som er en pumpeløsning, der træder i 
kraft ved tilbageløb fra hovedkloakken i gaden og der-
ved hindrer opstigning af kloakvand i kælderen.

Københavns Kommune har ikke givet tilladelse til den 
rene højtvandslukkerløsning, men har godkendt hybrid- 
løsningen. En løsning, der er betydelig dyrere end en 
traditionel højtvandslukker.

Projektet er under projektering og forventes igang-
sat i år. 

Der er fortsat fokus på, at VIBOs afdelinger fremstår velvedligeholdte og har faciliteter, der medfører, at boligerne også 
fremadrettet er attraktive. I indeværende beretningsperiode har der været gemmenført følgende større modernise-
rings-/vedligeholdelsesopgaver:
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Driftsafdelingen

Afdeling 134, Vibeengen 
Mere end 15 år efter at byggeriet stod færdigt, fik afde-
lingen afsluttet byggesagen endeligt ved ombygning af 
ventilationsanlægget og efterisolering af altandørene. 
Sagen trak i langdrag på grund af uoverensstemmelser 
med entreprenøren, der stod for opførelsen af afdelin-
gen.

 

Afdeling 121, Charlotteager I har fået nye vinduer.

Afdeling 134, Vibeengeen har fået ombygget ventila- 
tionsanlægget og efterisolering af altandøre.

I afdeling 141, Charlottegårdshave er der skiftet vinduer 
og altandøre.

Afdeling 121, Charlotteager I
Afdelingen har gennemført udskiftning af vinduespar-
tierne i stuen. Med denne udskiftning er alle vinduer i 
klimaskærmen skiftet.

Afdeling 141, Charlottegårdshave
Afdelingen har tidligere, med støtte fra Banedanmark, 
skiftet vinduer og altandøre, der vender ud mod banea-
realet. I 2016 er projektet færdiggjort med udskiftning 
af de resterende vinduer og altandøre.
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Driftsafdelingen 

BYGNINGSGENNEMGANGE
Årets bygningsgennemgange har igen i år været drif-
tens vigtigste møde med afdelingsbestyrelserne med 
fokus på at finde en balance mellem ønsket om at sikre, 
at afdelingerne fortsat fremstår i en god vedligeholdel-
sesstand og ønsket om en jævn huslejeudvikling. Sam-
tidig med dette at budgettere med en ambition om at 
holde eventuelle huslejestigninger under den generelle 
prisudvikling og inflation. 

Som et positivt sideprodukt bliver det fremover muligt 
at se detaljerede tegninger i 2D og 3D på VIBOs hjem-
meside, ligesom der vil kunne dannes datagrundlag for 
senere udbud af f.eks. facadearbejder, trappemaling 
etc. 

Før igangsætning af licitation i de enkelte områder, 
vil der blive afholdt orienteringsmøde for de berørte 
afdelingsbestyrelser. 

Projektet forventes fuldt gennemført medio 2018. Det 
er VIBOs dispositionsfond, som finansierer det meget 
omfattende projekt.

UDBUD AF FLYTTELEJLIGHEDER
Bestyrelsen har besluttet at igangsætte en fornyet 
licitation af istandsættelse af flyttelejligheder. Lici-
tationen opdeles i syv geografiske områder stort set 
svarende til VIBOs driftsområder. 

For at danne et så godt datagrundlag for licitationerne 
som muligt fortages der digitalisering af alt tegnings-
materiale helt ned på lejlighedsplan, således at der kan 
uddrages de præcise delmængder, der skal gives pris 
på. 

På bygningsgennemgangene har der været drøftelser 
om den daglige drift, herunder afdelingsbestyrelsens 
tilfredshed med ejendomsfunktionærernes løsning af 
opgaver i forbindelse med ren- og vedligeholdelse, valg 
af hvidevaretyper, afdelingens energiforbrug m.m.

Budgettering

Udførelse

Ti
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Driftsafdelingen

ENERGIOPTIMERING
Mange afdelinger har investeret i udskiftning af belys-
ning på fællesarealer til LED-belysning. Disse investe-
ringer bevirker, at der er store besparelser på afdelin-
gernes udgift til fælles el.

ANTENNEANLÆG
Som en konsekvens af forældede antenneanlæg, der 
ikke længere levede op til de krav, der bliver stillet til 
moderne anlæg til fremførelse af elektroniske tje-
nester, har flere afdelinger valgt at ombygge deres 
antenneanlæg, så disse giver større mulighed for valg 
af tv-pakker og hurtigere internetopkoblinger. 

Der er valgt mange forskellige løsningsmodeller, men 
fælles for alle gælder, at de efter drøftelse med afde-
lingsbestyrelserne og driften er blevet godkendt af 
beboerne. 

INDIVIDUEL MODERNISERING
59 køkkenmoderniseringer og 4 moderniseringer af ba-
deværelser blev resultatet af muligheden for at påvirke 
egen bolig via individuel modernisering finansieret via 
huslejen i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Endnu et par afdelinger har vedtaget at tilbyde indivi-
duel modernisering, således at langt de fleste afdelin-
ger giver mulighed for gennemførelse af moderniserin-
ger valgt af den enkelte beboer. 
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Driftsafdelingen 

VERSERENDE VOLDGIFTSSAGER

Afdeling 105, Havekildegård
I forbindelse med udskiftning af vindues- og dørpartier i 
afdeling 105 er der opstået tvist med entreprenøren om 
trækgener fra vinduerne, herunder manglende etablering 
af dampspærre m.v. Der er anlagt sag mod entreprenør 
og rådgiver. Der har været afholdt syns- og skønsforret-
ning. Sagen er herefter blevet berammet til hovedfor-
handling i Voldgiftsnævnet den 31. januar 2017 og den  
2. februar 2017.

Afdeling 108, Bogtrykkergården og 
afdeling 127, Runddelen 
Efter udskiftning af vinduer og altandøre var der klager 
fra beboerne over træk og fugtindtrængning. Der er 
blevet anlagt voldgiftssag og afholdt syns- og skøns-
forretning. Syns- og skønsmandens konklusion er, at 
vinduer og døre er uden fejl, men at der er sket fejl i 
forbindelse med monteringen. Der afventer en retslig 
afgørelse.

Afdeling 112, Røgeritoften og  
afdeling 114, Lerforsgade 
Voldgiftssagen, som de 2 afdelinger havde rejst på 
baggrund af uenighed om en entreprenørs ret til at 
ophæve en indgået kontrakt, er blevet afgjort. 
Voldgiftsretten fandt ikke, at entreprenøren med rette 
kunne hæve kontrakten, hvorfor afdelingerne blev 
tilkendt kompensation for de merudgifter, afdelingerne 
har haft til nyt udbud, merprisen til ny entreprenør 
samt advokatudgifter.

Afdeling 106, Vognvænget
Sagen vedrører renovering af facadepartierne på afde-
ling 106, hvor det har vist sig, at der er farlige stoffer 
i facadepartierne, og det samtidig ikke er muligt at 
nedtage facadeelementerne i et stykke. Der er derfor 
tvist om dette med entreprenøren.

Der er anlagt voldgiftssag mod entreprenøren, og der 
afventer at blive afholdt syns- og skønsforretning.

I forbindelse med fysisk opretning eller større vedligeholdelsesopgaver i VIBOs afdelinger opstår der i enkelte sager 
uenighed mellem entreprenør og VIBO. Disse konflikter løses som regel ved en forhandling mellem parterne. I sjældne 
tilfælde anlægges en voldgiftssag, hvor en uvildig voldgiftsret afgør konflikten. Voldgiftssager er bekostelige, tidskræ-
vende og langvarige. I VIBO har vi pt. følgende voldgiftssager:
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VIBOs hjemmeside, som er den primære informationskilde.

Til venstre ses forsi-
den af VI&VIBO fra 

oktober 2016. Nyheds-
brevet har knap 400 
faste læsere. Hertil 

kommer mange, som 
ikke abonnerer, men 

i stedet læser ny-
hedsbrevet direkte på 

vores hjemmeside.

VIBOs Facebookside har et stærkt stigende antal følgere.

Information

DIGITALE INFORMATIONSKILDER 
Hjemmesiden
VIBOs hjemmeside er den primære informati-
onskilde i VIBO.

Hjemmesiden udvikles løbende og opdateres 
jævnligt med nyheder, opslag og mødekalender, 
hvor afdelingsbestyrelser kan orientere sig om 
planlagte møder samt se referater og bilag fra 
afholdte møder, kurser, temadage og konferen-
cer m.v.

I februar 2016 blev der afholdt kursus i afde-
lingshjemmesider, hvilket har givet afdelingsbe-
styrelserne dels større indsigt i hjemmesidernes 
opbygning, dels bedre mulighed for selv at præ-
ge afdelingshjemmesiderne i forbindelse med 
opslag, arrangementer, indlægning af referater 
mv. 

Facebook
VIBOs brug af Facebook er stærkt intensiveret 
med mange følgere.

Facebook er et vigtigt parameter i VIBOs infor-
mationsstrategi, hvor vi kan nå bredt ud med 
vores her og nu budskaber.

Digitale nyhedsbreve
Nyhedsbrevet VI&VIBO udsendes elektronisk 
med 4 numre pr. år.

Nyhedsbrevets primære målgruppe er afdelings-
bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der via 
nyhedsbrevet kan læse VIBO-relaterede nyheder.

Tidligere numre af nyhedsbrevet kan ses på 
VIBOs hjemmeside.

http://vibo.dk
http://www.vibo.dk/soeger-bolig/godt-at-vide/publikationer/her-kan-du-laese-nyhedsbreve/
https://www.facebook.com/Boligforeningen-VIBO-568532369930161/
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Beboerdemokratiet

ERFARINGSUDVEKSLING OG NY VIDEN
Det er vigtigt for beboerdemokratiet, at der både er erfaringsudveksling og mulighed for at få ny viden. Derfor har VIBO tradition 
for at skabe forskellige rammer, hvor afdelingsbestyrelserne har mulighed for møde hinanden, udveksle erfaringer og få ny viden. 

• 24. august var overskriften for temamødet ”Affalds-
håndtering”.  
Emnerne for mødet var bl.a. affaldssortering, priser 
for bortskaffelse af affald, transport af affald, og 
hvordan man selv kan håndtere kompost.

Konference for nye 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Den 8. og 9. april 2016 blev der afholdt kursus for nye 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der var fokus på beboer-
demokrati, erfaringsudveksling samt på, hvad man må og 
skal som afdelingsbestyrelse. Herudover var der en intro-
duktion til samarbejdet med økonomi- og driftsafdelingen 
samt en orientering om det boligsociale arbejde i VIBO. 

Konference for 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
Den 7. og 8. oktober 2016 blev den årlige konference 
for VIBOs afdelingsbestyrelsesmedlemmer afholdt. 
Emnerne for konferencen var, hvordan man kan sætte 
de forskellige talenter, folk har i spil, hvad den aktuelle 
boligpolitik betyder for den almene sektor samt indhol-
det i VIBOs nye handlingsplan for 2016-2020.

Formandsmøder
Der har i det forløbne år været afholdt to formands-
møder med god tilslutning og med livlig erfaringsud-
veksling. Emnerne for møderne var boligplacering af 
flygtninge, frivillig konfliktmægling og det frie TV valg. 
Udover de planlagte emner var der bl.a. drøftelser om 
tryghed i eget hjem og effektivisering.

Temamøder
Der har det seneste år været afholdt følgende tre temamø-
de i VIBO, hvoraf det ene blev afholdt som en ekskursion: 

• 1. marts var overskriften for temamødet ”En støttet 
renoveringssag”.  
Emnerne for mødet var kommunens rolle i en støttet 
renovering, Landsbyggefondens generelle formål 
samt deres rolle i en støttet renovering, herunder den 
beboerdemokratiske proces og VIBOs byggesagsguide. 

• 11. juni blev der afholdt ekskursion til Christians-
havn og Christiania.  
Emnerne for ekskursionen var byudvikling på 
Christianshavn, og hvordan almene boliger indgår 
i kommunens planer samt Christianias historie og 
særlige beboerdemokrati.

Her ses nogle af deltagerne på konference for afdelings-
bestyrelsesmedlemmer den 7. og 8. oktober 2016.
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Markedsføring

MARKEDSFØRINGSTILTAG
Reklameartikler
VIBO er også miljøbevidste og støtter op omkring den 
grønne udvikling. Derfor er der blevet indkøbt en herre- 
og damecykel med VIBO-logo på forhjulene, som medar-
bejderne i administrationen opfordres til at bruge frem 
for at tage bus eller bil, når de skal frem og tilbage til 
møder uden for huset.

Der er ligeledes designet et nyt VIBO-net samt en VI-
BO-rygsæk, som til dels skal opfylde den grafiske linje, 
men også skal opfylde de kvalitetsmæssige og funk-
tionelle ønsker til VIBO-nettet og rygsækken. Det nye 
VIBO-net og rygsækken blev for første gang udleveret 
til samtlige bestyrelsesmedlemmer på konferencen i 
oktober måned 2016. 

Juleoptog 
For 3. år i træk var VIBO sammen med VIBOs beboere og 
beboerdemokrater med i det årlige juleoptog på Ama-
gerbrogade, som blev afholdt den 22. november 2015. 
Beboerdemokraterne havde sørget for, at der var et tog 
med VIBO-banner, som de og beboerne kunne køre i på 
ruten ned af Amagerbrogade. Herfra blev der uddelt 
VIBO-nissehuer og VIBO-pastiller. 

Udlejning
Det er løbende fokus på status af udlejning af VIBOs 
boliger. Der sker således løbende vurderinger af, om det 
er udlejningsproblemer, og hvorvidt der er brug for at 
iværksætte udlejningskampagner, herunder hvornår 
der skal iværksættes imagekampagner for VIBO. 

Internet
VIBO har i april måned 2016 fornyet aftalen med et fir-
ma om søgemaskineoptimering. VIBO har med firmaets 
assistance fået løftet 78 % af søgeordene til bedre pla-
ceringer på Google, og det betyder, at VIBOs hjemmesi-
de fortsat bliver mere besøgt efter, at der er startet op 
med søgemaskineoptimering.

Facebook
Facebook er et rigtigt godt socialt medie, som VIBO har 
benyttet et par år, og som har over 600 følgere. Face-
book benyttes særligt til nyheder, som straks skal ud til 
VIBOs beboere og øvrige interesserede. Det er lige fra 
opførsel af nybyggeri, ledige boliger, stillingsopslag til 
konferencer og nyhedsbreve. 

Image- og Udlejningskampagner
I forbindelse med at vi i 2015 godkendte ny grafisk linje 
og nyt logo til VIBO, er der blevet indkøbt sadel- og kur-
vebetræk påtrykt VIBOs nye logo til cykler. Betrækkene 
udleveres fra alle ejendomskontorer og administratio-
nen til alle, som måtte ønske sig et sæt. 

Det nye VIBO-net og -ryksæk.
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Boligsocial afdeling 

BOLIGSOCIALE INITIATIVER
I nogle af VIBOs boligafdelinger er der behov for at give 
det sociale liv og beboernes trivsel et særligt fokus. Det 
sker blandt andet ved hjælp af boligsociale helhedspla-
ner. 20 af VIBOs boligafdelinger på ydre Nørrebro, Ama-
gerbro, Sjælør, Nivå og i Hedehusene er omfattet af en 
boligsocial helhedsplan, som indebærer igangsætning 
af aktiviteter som lektiehjælpsordninger, familiekur-
ser, guidning til fritidsjob og foreningsliv samt meget 
mere. Fremdriften af helhedsplanerne følges af lokale 
styregrupper, og resultaterne indrapporteres årligt til 
Landsbyggefonden. I år har familiekurserne på Nørre-
bro, som arbejder med udvikling af forældrekompeten-
cer og trivsel i familierne, været en særligt stor succes, 
og helhedsplanen har måtte udbyde ekstra kurser på 
grund af den store efterspørgsel. 

På Amager har der vist sig et stor beboerengagement 
i forhold til udviklingen af ”Nabohaven”, et frirum til 
beboerne med krydderier, blomster, kirsebærtræer og 
fine byrumsmøbler, og i Nivå har naturen ligeledes vist 
sig at være en fantastisk ramme for det boligsociale 
arbejde. Her er der som noget nyt blevet igangsat en 
række af sociale aktiviteter for familier, fædre og unge 
i det nærliggende og særegne lergravssøområde. Dette 
har givet beboerne en ny positiv oplevelse af deres lo-
kalområde. Kriminaliteten har i næsten alle afdelinger 
været faldende i indeværende år. 

Med udgangen af 2017 udløber de tre boligsociale hel-
hedsplaner, som VIBO administrerer i Nivå, Amagerbro 
samt Mimersgadekvarteret (Nørrebro). Trods den posi-
tive udvikling i boligafdelingerne vil der fortsat være 
behov for en boligsocial indsats i årene 2018 - 2021, 
hvorfor der allerede nu arbejdes på nye ansøgninger, 
som indsendes til godkendelse hos Landsbyggefonden 
med udgangen af 2016. 

På Amager er ”Nabohaven” et frirum til beboerne 
med bl.a. krydderier og kirsebærtræer.

I Nivå danner naturen ramme for det boligsociale 
arbejde.
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Boligsocial afdeling

UDVIKLINGSPROJEKTER
I august måned blev det første spadestik til infrastruk-
turprojektet ”Råderum i Charlottekvarteret” taget med 
deltagelse fra både VIBOs formand Jackie Lauridsen 
og direktør Kaare Vestermann. VIBOs direktør indled-
te arrangementet med en tale til beboerne om VIBOs 
forventninger til projektet, som skal være med til at 
binde Charlottekvarteret sammen med det omgivende 
Hedehusene og styrke dets rolle som et kvarter med 
et godt boligliv. Byggeriet, der har en samlet økonomi 
på 52 mio. kr., forventes færdigt i maj måned 2017 
og er et resultat af flere års samarbejde imellem VIBO 
og Domea, Høje-Taastrup Kommune, beboerne og den 
boligsociale helhedsplan i Charlottekvarteret.

Da projektet ikke berører de helt nære udeområder om-
kring VIBOs afdeling 121 og 135 i Charlottekvarteret, er 
der med støtte fra Landsbyggefonden endvidere udført 
miljøforbedringer i afdelingerne for at opnå en helheds-
betonet løsning på boligområdets fysiske udfordringer. 
Således har afdelingerne henover foråret og sommeren 
i år fået renoveret deres indgangspartier, gårdrum og 
grønne fællesrum med ny petanquebane, spilleborde, 
legepladser og udekøkken.

Med støtte fra Realdaniafonden har VIBO endvidere 
indgået et strategisk og praktisk samarbejde med 
Høje-Taastrup Kommune, Domea, og KAB om fælles 
visioner og løsninger for de udsatte boligområder i 
kommunen. 

Første spadestik tages til infrastrukturprojektet 
”Råderum i Charlottekvarteret”.

Nyt udekøkken i Charlottekvarteret.
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Udlejningsafdelingen

• Aftalen med Fredensborg Kommune løber frem til 
den 31.december 2017. 

• Rammeaftalen med Frederiksberg Kommune løber 
frem til den 31. december 2019.

Antal ansøgere
Pr. 1. juli 2015 havde VIBO 10.164 medlemmer, heraf var 
4.854 aktive boligsøgende.

Pr. 1. juli 2016 var antallet 10.758 medlemmer, heraf 
var 5.774 aktive boligsøgende.

Udsættelser
For året 2013/2014 blev 31 lejere udsat af deres leje-
mål, svarende til 0,56 % af det samlede antal lejemål og 
svarende til 5,2 % af det samlede antal fraflytninger. 

For året 2014/2015 blev 18 lejere udsat af deres leje-
mål, svarende til 0,33 % af det samlede antal lejemål og 
svarende til 3,28 % af samlede antal fraflytninger.

Udlejning
I perioden fra 1. juli 2015 – 30. juni 2016 er der sket 
genudlejning af 529 boliger, svarende til en genudlej-
ningsfrekvens på 9,71 %. 

Antallet af fraflytninger er faldet med 0,38 % i for-
hold til sidste år. Antallet af fraflytninger i Nivå har et 
forholdsvis stabilt leje, og vi følger fortsat den positive 
udvikling nøje.

Det er også positivt at bemærke, at i perioden fra den 
1. juli 2015 – til den 30. juni 2016 har 32,09 % af vores 
beboere valgt at flytte internt i VIBO set i forhold til 
året før, hvor det var 26,58 % af VIBOs beboere, som 
flyttede internt i VIBO. 

Der har i perioden været fleksibel udlejning i Køben-
havn, Fredensborg og Høje-Taastrup Kommuner.

• Aftalen med Københavns Kommune løber frem til 
den 31. december 2018. 

• Aftalen med Høje Taastrup Kommune løber frem til 
den 30. april 2018. 

UDLEJNING
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UDSÆTTELSER

For året 2015/2016 blev 17 lejere udsat af deres lejemål, 
svarende til 0,31 % af samlede antal lejemål og svaren-
de til 3,21 % af samlede antal fraflytninger.

Det er en positiv udvikling, at antallet af udsættelser 
for året 2015-2016 er stagneret. Dette kan skyldes 
flere tiltag, som er iværksat for at nedbringe antallet 
af udsættelser, bl.a. ændring af betalingsfristen for 
huslejebetaling.

Beboerklagenævnssager
For perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 er der indbragt 
følgende sager til behandling i Beboerklagenævnet:

Vand- og varmeregnskaber:
• 19 sager er indbragt, heraf er 10 sager vundet,  

4 sager er frafaldet af lejer, 2 sager er tabt, og  
3 sager afventer afgørelse.

Udlejningsafdelingen

Flytteopgørelser:
• 10 sager er indbragt, heraf er 5 vundet, 2 er tabt, 

og 3 afventer afgørelse.

Husordenssager:
• Ingen sager er indbragt.

Boligretssager
3 sager er indbragt, heraf er 2 sager vundet og 1 tabt.
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Økonomiafdelingen 

ØKONOMISK BERETNING
Resultatopgørelsen
Årets resultat udviste et overskud på t.kr. 67, som over-
føres til arbejdskapitalen. 

Bruttoadministrationsudgifterne udgør t.kr. 25.638 
mod budgetteret t.kr. 26.465. Mindreudgifterne under 
kontorholdsudgifter skyldes færre udgifter til IT-drift 
end budgetteret. Der har været afholdt ekstraordinæ-
re udgifter på t.kr. 501, hvoraf t.kr. 490 er anvendt til 
ombygning af ekstra kontorlokaler samt mødelokaler i 
Sankt Peders Stræde, og t.kr.11 er udbetalt som jubilæ-
umstilskud til afdelinger.  

På indtægtssiden er administrationsbidrag for eksterne 
foretagender faldet i forhold til budgetteret, hvilket 
skyldes ophør af en fremmed administration ultimo 
2014. Lovmæssige gebyrer er totalt set steget, hvor 
ventelistegebyrerne er stigende, og påkravsgebyr er fal-
dende både i forhold til budgettet samt regnskabsåret 
før. Diverse indtægter består primært af administrati-
onsbidrag for administration af boligsociale helheds-
planer. 

Renteindtægter i regnskabsåret før fordeling har 
udgjort t.kr. 11.860, hvoraf t.kr. 9.763 er tilbagebetalt 
til afdelingerne. Mellemregning med afdelingernes og 
VIBOs arbejdskapital er forrentet med den for regn-
skabsåret opnåede rentesats på 2,898 %. Det finansielle 
afkast af VIBOs værdipapirer har også i regnskabsåret 
2015/2016 været præget af det meget lave og til tider 
negative renteniveau, hvorfor det opnåede renteafkast 
anses som yderst tilfredsstillende. 

Balancen
Obligationsbeholdningen udgør t.kr. 474.936, og afde-
lingernes indestående i VIBO udgør t.kr. 370.580.

Der er i 2015/2016 givet tilskud fra dispositionsfonden 
på i alt t.kr. 29.837. Tilskud vedrører ydelsesstøtte, tab 
ved lejeledighed og fraflytninger, tilskud til boligsocia-
le helhedsplaner og øvrige tilskud til afdelinger og 
projekter.

VIBOs egenkapital udgør pr. 30. juni 2016 t.kr. 118.183. 
Heraf udgør dispositionsfonden t.kr. 74.316 og ar-
bejdskapitalen t.kr. 43.868. Den disponible del af dis-
positionsfonden udgør t.kr. 49.154. Tilsvarende udgør 
den disponible del af arbejdskapitalen t.kr. 41.874. Ud-
lån fra dispositionsfonden udgør t.kr. 6.162, ligesom 
administrationsejendommen i Sankt Peders Stræde er 
noteret under den bundne del af dispositionsfonden. 
Fra arbejdskapitalen er materielle og finansielle an-
lægsaktiver i alt t.kr. 1.994 opført som bunden del.

Andre forhold
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet 
forhold, der påvirker VIBOs eller afdelingernes økono-
miske stilling.
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Økonomi

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Forrentning
Afdelingernes mellemregningsindestående for-
rentes på baggrund af opnået renteresultat for 
regnskabsåret. Det opnåede renteresultat inkl. 
kursgevinster/-tab har udgjort 2,898 %. Rentetil-
skrivningen beregnes dag til dag, og tilskrivnin-
gen foretages for afdelingerne ultimo regnskabs-
året.

Obligationer
Obligationerne er optaget til kursværdi pr. 30. juni 
2016 bortset fra udtrukne obligationer juli 2016, 
som er optaget til kurs 100. Urealiserede kursge-
vinster og -tab er regnskabsført i resultatopgørel-
sen under renteindtægter.

Materielle anlægsaktiver
Ejendommen Sankt Peders Stræde optages til an-
skaffelsesværdier med fradrag af samlede afskriv-
ninger. Administrationsejendommen afskrives 
over forventede levetid.

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelses-
værdier med fradrag af samlede afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Udlån og deposita optages til den værdi, hvormed 
der er foretaget udbetaling.

Tilgodehavende renter
Der medtages i regnskabet tilgodehavende renter 
fra sidste rentetilskrivning til balancedagen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes med de beløb, der 
skal betales.
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Urevideret Urevideret
Årsregnskab Årsregnskab budget budget

2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017
Ordinære udgifter t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

501 Bestyrelseshonorarer 320 250 250 250
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 221 338 233 233
511 Personaleudgifter 17.835 18.649 18.341 18.767
513 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 3.969 3.931 4.699 4.676
514 Kontorlokaleudgifter 1.739 1.823 1.876 2.008
515 Afskrivninger, driftsmidler 824 208 533 400
521 Revision 440 439 533 544

520 Bruttoadministrationsudgifter 25.348 25.638 26.465 26.878

532 Renteudgifter 2.693 9.979 10.000 2.800
533 Henlæggelser af afdelingernes 

bidrag m.v. til dispositionsfonden 52.565 59.344 34.000 53.000

540 Samlede ordinære udgifter 80.606 94.961 70.465 82.678

541 Ekstraordinære udgifter 0 501 0 0

550 Udgifter i alt 80.606 95.462 70.465 82.678

551 Overskud 116 67 40 0

560 Udgifter og overskud i alt 80.722 95.529 70.505 82.678

Ordinære indtægter   

601 Administrationsbidrag
1. Egne afdelinger i drift 17.017 17.327 17.258 17.636
2. Eksterne foretagender 1.736 1.617 2.640 1.860

602 Lovmæssige gebyrer 3.030 3.180 3.000 3.392
603 Renteindtægter m.v. 3.187 11.860 12.000 4.000
604 Afdelingernes bidrag m.v. til

dispositionsfonden 52.565 59.344 34.000 53.000
606 Byggesagshonorarer, renovering 1.533 1.369 1.260 1.090
607 Diverse indtægter 1.654 832 348 1.700

610 Ordinære indtægter i alt 80.722 95.529 70.506 82.678

622 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0

630 Indtægter i alt 80.722 95.529 70.506 82.678

Økonomiafdelingen 

Resultatopgørelse for perioden 
1. juli 2015 - 30. juni 2016
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30. juni 2016 30. juni 2015
Aktiver t.kr. t.kr.
Materielle anlægsaktiver

701 Administrationsbygning 18.733 18.866
702 Inventar 479 396
704 IT-anlæg 539 598
Finansielle anlægsaktiver
713 Aktier og andele 0 10
714 Dispositionsfond/lån til afdelinger 6.162 4.002
719 Andre finansielle anlægsaktiver 976 852

720 Anlægsaktiver i alt 26.889 24.724

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

721.1Afdelinger i drift 22 1.418
721.2Afdelinger, sideaktivitet 6 0
722 Afdelinger under opførelse 12.461 1.535
726 Andre tilgodehavender 0 270
727 Forudbetalte udgifter 380 14.556
730 Tilgodehavender renter 2.599 2.630
731 Værdipapirer 474.936 432.645
732 Likvidebeholdninger

1. Kassebeholdning 56 28
2. Bankbeholdning 6.180 13.501

740 Omsætningsaktiver i alt 496.640 466.583

750 Aktiver i alt 523.529 491.307
Passiver
Egenkapital
803 Dispositionsfond 74.316 78.452
805 Arbejdskapital 43.868 43.801

810 Egenkapital i alt 118.184 122.253

Kortfristet gæld
821 Afdelinger i drift 370.667 326.627
825 Leverandørgæld 1.408 5.889
826 Skyldige omkostninger m.v. 1.182 1.149
827 Afsætninger 3.792 6.077
829 Feriepengeforpligtelse 1.981 1.882
830 Anden kortfristet gæld 26.315 27.430

840 Kortfristet gæld i alt 405.345 369.054

850 Passiver i alt 523.529 491.307

Balance pr. 30. juni 2015
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Økonomiafdelingen 

UAFHÆNGIG REVISORERKLÆRING

Den uafbængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 

Til Boligforeningen VIBO 

Medfølgende regnskabssammendrag pr. 30. juni 2016 omfatter sammendraget balance og sammendra
get resultatopgørelse. 

Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Boligforeningen VIBO for 
regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Om dette årsregnskab udtrykte vi en konklusion uden modi
fikationer i vores erklæring af 27. oktober 2016. Dette årsregnskab og regnskabssammendraget afspej
ler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter 27. oktober 20 I 6. 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved lov om almene boliger 
og driftsbekendtgørelsen. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det revi
derede årsregnskab for Boligforeningen VIBO. 

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab i 
overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 27. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlin
ger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, "Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om 
regnskabssammendrag". 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget er et retvisende sammendrag af det reviderede års
regnskab for Boligforeningen VIBO for regnskabsåret I. juli 2015 - 30. juni 20 I 6 i overensstemmelse 
med den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 27. 

København, den 27. oktober 2016 

Revisionsinstituttet 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
cvr.nr. 53 3 7 I 9 14 

Lars Rasmussen 
statsautoriseret revisor 
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Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
1453 København K

Kontakt:
Telefon  33 42 00 00
Mail vibo@vibo.dk

Ekspeditionstid:
Mandag - torsdag kl. 10 - 14
Fredag  kl. 10 - 13
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