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Forsøg med salg af almene boliger
forlænges:
Loven, der udløb ved udgangen af 2007, er - på trods af, at velfærdsminister Karen Jespersen i valgkampen lovede, at salgsloven ikke ville fortsætte i sin nuværende form - alligevel blevet forlænget til at gælde i perioden
fra 1. juli 2008 til og med 31. december 2009.

Arrangementer i øvrigt:
Konference for afdelingsbestyrelser
3./4. oktober 2008
Ordinært repræsentantskabsmøde i
VIBO København
27. november 2008, kl. 19.00
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Red.:
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Nyhedsbrevet udsendes til VIBO’s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser.
Oplag: 350
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Foreningsnyt
København
Bestyrelsesmøde 22. april 2008
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har besluttet at der skal udfærdiges et udbud vedrørende 25 - 30 ældreboliger.
Der har været drøftelser mellem administrationen og Kuben om et samarbejde om at byde på projektet. Bestyrelsen godkendte, at administrationen går videre med sagen.

Bestyrelsesmøde 21. maj 2008
Utilpassede unge
Bestyrelsen behandlede et forslag fra Fredensborg Kommune om anvisning af utilpassede unge.
Baggrunden er en melding fra Fredensborg Kommune om at de har et problem med utilpassede unge, som enten er kriminelle eller kriminalitetstruet, og kommunen gerne vil have, at disse unge skal have mere faste rammer omkring deres tilværelse, herunder en lejlighed.
Fredensborg Kommune havde med baggrund i huslejestørrelse set sig varme på 14 af VIBO’s lejemål fordelt
på afd. 101, 102 og 103.
Foreningsbestyrelsen drøftede spørgsmålet og var meget betænkelige med hensyn til at indsætte kriminelle
unge i VIBO’ lejemål.
Det blev endvidere påpeget fra bestyrelsens side, at såfremt man indsætter kriminelle unge i lejemål i afd. 101,
102 og 103 vil det kollidere med den indgående aftale med Fredensborg Kommune om fleksibel udlejning, der
jo netop går ud på at få en bedre og mere afbalanceret beboersammensætning.
Foreningsbestyrelsen sagde således nej til, at der skal indsættes utilpassede unge i afd. 101, 102 og 103.
Det blev aftalt, at afdelingsbestyrelsen i de 3 afdelinger skal orienteres om det notat, som Fredensborg Kommune har udarbejdet og om bestyrelsens beslutning. Samtidig skal afdelingsbestyrelserne forespørges, hvorvidt
de har bemærkninger til sagen.

Beboermaksimum
Reglerne vedrørende beboermaksimum er tiltrådt i to af de kommuner VIBO er repræsenteret i. Det drejer sig
om Høje-Taastrup og Fredensborg.
Indtil nu har VIBO vedtaget ikke at tilslutte sig ordningen, som i korthed medføre at en bolig ikke må huse flere end 2 personer pr. beboelsesrum.
I selve lejeperioden må antallet af beboere i boligen ikke forøges, således at beboermaksimum overskrides bortset fra tilfælde, hvor husstanden forøges med lejernes børn, ægtefælle/samlever eller disse børn.
Der er givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan give dispensation i visse tilfælde, f.eks. hvis husstandsforøgelsen skyldes syge eller
gamle plejekrævende slægtninge.
Efter drøftelsen med Fredensborg Kommune samt ud fra erfaringer fra
de øvrige boligselskaber der er repræsenteret i Fredensborg Kommune, behandlede bestyrelsen spørgsmålet og vedtog at VIBO - i første omgang
kun i Fredensborg - tilsluttede sig aftalen om beboermaksimum.

Fortsættes side 3
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.Bestyrelsesmøde

26. juni 2008

Indmeldelsesgebyr
I 1998 vedtog repræsentantskabet at indmeldelsesgebyret i VIBO skulle vær 100 kr. Siden er indmeldelsesgebyret ikke blevet reguleret. I henhold til vedtægternes §3, stk. 1, skal en ændring af indmeldelsesgebyret vedtages af repræsentantskabet.
Med baggrund i at det er 10 år siden, at indmeldelsesgebyret er blevet reguleret, vedtog bestyrelsen, at der til
repræsentantskabsmødet i november måned 2008 fremsætter forslag om, at indmeldelsesgebyret forhøjes fra
100 kr. 150 kr.
Individuel modernisering
I forbindelse med indførelse af individuel modernisering i 2005, blev der i november 2005 fastlagt lånegrænser
for henholdsvis det samlede lån samt højeste pris pr. modernisering.
Disse grænser har siden været genstand for drøftelser og spørgsmål, dels fra enkelbeboere, dels fra afdelingsbestyrelser og senest på formandsmøde i VIBO.
Med udgangspunkt heri drøftede bestyrelsen lånegrænserne for individuel modernisering, og man blev enige
om at foreslå til repræsentantskabsmødet i november måned 2008, at maksimumgrænserne pr. modernisering
fjernes, således at beboerne stilles frit, om de vil anvende den samlede maksimumgrænse pr. lejemål til en, og
kun en, af de godkendte moderniseringer.
Resultatet vil være, at en beboer kan bruge hele beløbet til f.eks. køkkenmodernisering i modsætning til nu,
hvor kun en del af maksimumbeløbet pr. bolig kan godkendes.
Overenskomster
BL har som noget nyt behandlet overenskomster for HK-ansatte og inspektører.
BL’s overenskomstudvalg har nu færdigforhandlet de to første landsdækkende overenskomster med henholdsvis HK-Privat for administrativt personale og Faglig Puls for inspektører. Overenskomsterne er indgået for
perioden 2008 - 2011. BL’s bestyrelse har mandag den 19. maj 2008 tiltrådt forhandlingsresultatet.
Resultatet af inspektørernes urafstemning var et ja til overenskomsten og HK urafstemning var ligeledes et ja
til den nye overenskomst.
Foreningsbestyrelsen godkendte overenskomsten for inspektørerne og overenskomsten for HK’erne.
Fleksibel udlejning i afd. 830
Med virkning fra 1. juli 2008 er der indgået aftale med Høje-Taastrup Kommune og VIBO om, at det er VIBO
der forestår udlejningen af afd. 830 - Engelholm Alle.
Det er samtidig foreslået, at der indføres fleksibel udlejning i afd. 830.
Kriterierne der foreslås er de samme der er gældende i VIBO afd. 121 og 135, dvs.:
• Boligsøgende der har arbejde på en arbejdsplads beliggende i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen,

eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
• Boligsøgende der er i gang med en længerevarende uddannelse i regionen, eller som tilflytter kommunen af

uddannelsesmæssige årsager
• Ældre med bopæl i kommunen som har en bolig, der ikke passer til det aktuelle behov

Aftalen foreslås at løbe i samme periode der er aftalt i VIBO afd. 121 og 135, dvs. med udløb 31. maj 2011.
Bestyrelsen godkendte aftale om fleksibel udlejning for afd. 830.
Ny byggemulighed
Bestyrelsen godkendte at VIBO gik videre med en sag, hvor VIBO i samarbejde med Kuben bød ind på en
prækvalifikation vedrørende opførelse af plejecenter i Hvidovre samt 72 almene ældreboliger.
Fortsættes side 4
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Skævinge
På garantforsamlingsmøde den 4. juni 2008 blev Ole Schouenborg genvalgt som bestyrelsesmedlem og PoulErik Lunde blev genvalgt som suppleant.
På repræsentantskabsmøde - ligeledes 4. juni 2008 - blev Randi Christensen, afd. 350, og Erik Larsen, afd.
350, genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Bestyrelsen er efter valgene uændret:
Ole Schouenborg - garantvalgt, formand
Erik Larsen - afd. 350, næstformand
Randi Christensen - afd. 350
Anni Kvistgaard - afd. 306
Niels Gerlach - udpeget af kommunen

Gribskov Kommune
Afd. 213
1. spadestik

Onsdag den 23. april 2008 blev afholdt 1. spadestik til VIBO afd.
213 omfattende opførelse af 25 støttede boliger fordelt med 22
almene familie boliger og 3 ældreboliger.
Placeringen er i Gilleleje på en ny udstykning i udkanten af byen.
Byggeriet er planlagt færdigt 1. december 2008.
Formand for VIBO Gribskov Mogens Madsen og
borgmester Jannich Petersen

Afd. 212
Vedrørende byggesagen VIBO afd. 212, som havde 1. spadestik 14. marts 2008, er der tale om et byggeri,
hvor der bliver leveret byggemoduler fra Estland, hvorefter de samles på byggepladsen i Gilleleje.
Det går hurtigt og planmæssigt fremad.
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Nyt fra afdelingerne
VEST - Afd. 830 - Engelholm Alle, Høje-Taastrup
I forbindelse med opførelse af afdelingen i 1998, krævede kommunen 100% anvisning af afdelingens 79 boliger.
Høje-Taastrup Kommune har nu ønsket at dette ændres, således at VIBO forestår anvisning, dog således at
kommunen fortsat anviser 25% af boligerne.
Boligforeningen er selvfølgelig meget interesseret i selv at forestå anvisningen af boligforeningens boliger, og
ved møde hos kommunen er der indgået en aftale om at boligforeningen pr. 1. juli 2008 forestår udlejningen af
afdelingens boliger på de præmisser der er foreslået kommunen.
Aftalen indebærer, at kommunen anviser 25% af boligerne, 25% anvises efter VIBO’s venteliste og 50% anvises ligeledes efter VIBO’s venteliste, men efter nogle fleksible kriterier, der er aftalt med kommunen.

Støtte til beboerlokaler og friarealer
Københavns Kommune har en pulje hvortil det er muligt, at søge tilskud til at indrette eller forbedre fælleslokaler eller gøre noget ved afdelingens udearealer.
Støtten kan blandt andet søges til:
Faciliteter for børn og unge
Etablering af fælles beboerfaciliteter
Miljøforbedrende foranstaltninger
Der kan ikke søges om tilskud til vedligeholdelsesarbejder.
En betingelse for eventuel støtte er at afdelingen selv
betaler et beløb der svarer til det kommunen vil give i
støtte.

Flere VIBO-afdelinger har allerede opnået tilskud:
afd. 115/802 til en fælles legeplads, afd. 159 ligeledes
til en legeplads, afdeling 104, 114 og 129 til beboerfaciliteter, ligesom der er søgt tilskud til mobil ungdomsklub i Mimersgade-kvarteret.
Du kan læse mere om ordningen på
www.planogarkitektur.kk.dk under punktet Støttet
byggeri/tilskudsmuligheder. Her kan du også se hvad
andre har søgt og fået tilskud til.
Har I et projekt der ønskes at søge tilskud til
bedes I kontakte jeres områdeleder eller områdechef. Tidsfristen for ansøgningen slutter henholdsvis 1. marts og 1. september hvert år.

Boligselskabet KAB har udgivet en ny håndbog om almene boliger, til afløsning for Børge Høilunds ”lille
grønne”, der i årevis har fungeret som et godt opslagsværk for boligfolk.
Såfremt der er afdelingsbestyrelsesmedlemmer der ønsker et eksemplar (eller flere) af den ny håndbog, kan
denne bestilles hos VIBO, v/Jeanne Bergstrøm, tlf. 3342 0016 eller mail jea@vibo.dk (NB. Jeanne Bergstrøm
har ferie til og med 27. juli 2008).
Udgiften på 385 kr. + porto debiteres afdelingen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den almene boligsektor i historiens lys
Det danske boligmarked
Boligorganisationen
Boligafdelingen
Beboeren
Driften i en boligorganisation
Den almene boligsektors økonomi og fonde
Nybyggeri og renovering
Omverdenen
5

Nyhedsbrev nr. 2 - juli 2008

Jurahjørnet
Centrifugesagen, afd. 802, Nygårdsvej
Med baggrund i en Højesterets dom, afsagt i oktober
1984 vedrørende brug af en ejendoms centrifuge, mente VIBO’s forsikringsselskab Codan Forsikring og
deres advokatfirma Plesner, at retspraksis var så streng
med hensyn til ansvarsbedømmelsen, at der ville være
en risiko på omkring 70 % for, at VIBO tabte den påSønnen til en lejer i afd. 802, Nygårdsvej, på Østerbro
gældende sag og ville blive ansvarlig for skadelidtes
kom den 17. april 2006 alvorligt til skade i det til ejenuheld.
dommen knyttede vaskeri, beliggende Landskronagade 1. Den pågældende søn, herefter kaldt skadelidte, Derfor meddelte Codan Forsikring og advokatfirmaet
brækkede højre arm og albueled flere steder under Plesner, at sagen skulle forliges. Codans Forsikrings
hans forsøg på at tømme vaskeriets centrifuge for tøj, lægekonsulent havde vurderet, at skadelidtes mengrad
medens maskinen stadig kørte. Den brækkede arm og ville være omkring 30 %. Vurderingen var således, at
albueled har bevirket, at skadelidte har varigt men i VIBO ville være erstatningsansvarlig for et samlet
dag.
beløb på kr. 1.240.250 med tillæg af renter.

I dette nr. af Nyhedsbrevet vil vi i Jurahjørnet orientere om en sag, hvor en lejers barn kom til skade i et af
VIBO’s fællesvaskerier. Sagen er interessant, idet lignende principielt kunne ske i morgen i en anden VIBO
-afdeling.

Skadelidte var lige fyldt 12 år, og i henhold til afdelingens husorden må børn under 15 år ikke opholde sig
alene i vaskeriet og må ikke betjene vaskeriets maskiner.

På denne baggrund foreslog advokatfirmaet Plesner
skadelidtes advokat, at sagen blev forligt ved at Codan
Forsikring på vegne VIBO betalte 2/3 af erstatningsbeløbet, svarende til kr. 826.833 med tillæg af renter til
skadelidte til fuld og endelig afgørelse af sagen.

Endvidere var der ved det lovbefalede sikkerhedstjek
blevet påsat mærkat/klistermærke, hvorpå der stod, at Dette forligsforslag sagde skadelidtes advokat nej til,
centrifugen ikke må betjenes af børn under 15 år. Det- hvilket var baggrunden for, at sagen blev hovedforte mærkat/klistermærke var dog efterfølgende blev handlet.
fjernet.
Retssagen blev hovedforhandlet i Byretten den 6. juni,
Hovedspørgsmålet under retssagen var, om der havde og den 3. juli blev der afsagt dom i sagen, hvor Byretværet tale om en funktionsfejl ved centrifugens åbne- ten frifandt VIBO fuldstændigt.
og lukkemekanismen eller om skadelidte havde udøvet
Der er nok ingen tvivl om, at skadelidtes advokat vil
vold eller hærværk på centrifugens lugelås.
anke sagen til Landsretten. Så må vi se, om LandsretDet var derfor et spørgsmål om, hvorvidt VIBO fuldt ten kommer til samme resultat som Byretten. En sag
ud havde opfyldt sine tilsyns- og vedligeholdelsesfor- ved Landsretten kan i gennemsnit tage helt op til 2 år
pligtigelser vedrørende centrifugen - herunder hvor- for at blive berammet, så der vil gå et stykke tid før, vi
vidt VIBO havde foranlediget foretaget det fornødne kender det endelige resultat. Men indtil videre er vi
sikkerhedseftersyn af centrifugen - og hvordan VI- meget tilfredse med resultatet.
BO’s almindelig kontrol/tilsyn med centrifugen i det
Netop denne sag har dog givet anledning til at drøfte,
daglige havde været.
om vi skal have en mere omfattende opsætning af viDer bliver 2 gange årligt foretaget et egentligt eftersyn deokameraer i de enkelte afdelingers vaskerier, speciaf centrifugen i overensstemmelse med § 17 i bekendt- elt med henblik på enten at undgå hærværk eller at
gørelse nr. 776 af 25. november 1991 om centrifuger. kunne løfte bevisbyrden for hærværk eller personskaDet sidste serviceeftersyn af centrifugen blev foretaget de. Derfor bør de afdelinger, som ikke har videooverden 6. februar 2006, lidt over 2 måneder før skadelid- vågningskamera i deres vaskeri overveje at få dette.
Der er ingen tvivl om, at havde der i vaskeriet i Landstes uheld.
kronagade været opsat et videokamera i 2006, så ville
Med hensyn til VIBO’s almindelige kontrol/tilsyn blev
vi have været foruden denne retssag.
centrifugen visuelt kontrolleret dagligt af ejendomsmesteren eller ejendomsassistenten.
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Politianmeldelse
I forbindelse med nogle alvorlige hærværkssager i afd.
127 har VIBO haft møde med Nørrebro nærpoliti. I
denne forbindelse fik vi af politiet en meget overraskende oplysning vedrørende politi anmeldelser i almindelighed. Såfremt man som afdelingsbestyrelse
eller beboer er ude for en episode i afdelingen, hvor
det er nødvendigt at tilkalde politiet, så skal man udtrykkelig bede politiet om, når de kommer tilstede, at

optage politirapport vedrørende den pågældende episode. Hvis man ikke gør det, så bliver der ikke skrevet
en politirapport, og en politirapport er som udgangspunkt altid god at have, såfremt der f.eks. skal køres
en husordensag mod de lejere, som har udøvet i hærværk i afdelingen

Ændret husdyrtilladelse
I juni måned er VIBO’s husdyrtilladelser blevet ændret således, at der er indført et generelt forbud mod
kamphunde/muskelhunde. Forbuddet gælder både race
rene kamphunde/muskelhunde og blandede racer. Ved
blandede racer forstås både blandinger mellem de forskellige kamphunde/muskelhunde, og blandinger med
alle øvrige hunderacer, hvori der indgår en af de
nævnte kamphunde/muskelhunde.

I henhold til VIBO’s vedtægter § 22, stk. 6, er det afdelingsmødet der fastsætter husordenen for den enkelte afdeling. Men i henhold til lejelovens § 27, som
danner udgangspunkt for almenlejeloven, er det boligorganisationen, som skal sørger for, at der hersker god
orden i afdelingen.

Når det således, som i nærværende situation, drejer sig
om et meget alvorligt og tiltagende problem - hvor der
Følgende hunderacer betegnes som kamphunde/ med mellemrum opstår fare for de øvrige beboere og
deres husdyr i afdelingen på grund af disse hunderacer
muskelhunde og er omfattet af VIBO’s forbud:
- så er kompetencen til at træffe beslutning om disse
amerikansk bulldog, engelsk bulldog, bull mastiff,
hundes lovlige tilstedeværelse i afdelingen ikke umiddogo argentino, fiona brasilieiro, mastino napolitano,
delbart overladt til afdelingsmødets beslutning.
centralasiatisk ovtcharka, kaukasisk ovtcharka, tosa,
great japanese dog, amerikansk staffordshire terrier Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Justitsministeriet i henhold til Dyreværnslovens kan fastsæt(amstaff), staffordshire bull terrier, bull terrier.
te regler om forbud mod dyr, der kan frembyde fare
Det generelle forbud mod kamphunde/muskelhunde
eller skabe frygt. Efter denne bestemmelse har Justitsskyldes, at der er et tiltagende problem med disse hunministeriet i en bekendtgørelse udstedt forbud mod to
deracer, som har bevirket, at VIBO’s udlejning får
særligt farlige hunderacer. Det er således forbudt at
flere og flere klager af meget alvorlig karakter over
anskaffe hunde af racerne pitbull terrier og tosa i Dandisse hunde.
mark. Det drejer sig således om to af de hunderacer,
For at imødegå dette tiltagende problem, har man der- som er nævnt på VIBO’s forbudsliste.
for indført et forbud mod ovennævnte hunderacer og
Med hensyn til forbuddet er dette alene med fremadblandinger heraf, da disse generelt må betragtes som
rettet virkning. Det vil sige, at de beboere, som har en
værende til fare for beboerne, herunder specielt for
af de nævnte kamphunde/muskelhunde eller en blanbørn og øvrige hunde m.fl. i afdelingen.
ding heraf, bortset fra pitbull terrier eller tosa, kan beVIBO har fået en enkelt klage fra en af afdelingsbesty- holde hunden under forudrelserne over det generelle forbud mod kamphunde/ sætning af, at de tidligere har
muskelhunde.
fået en husdyrtilladelse og
der ikke kommer klager fra
de øvrige beboere over den
pågældende hund.
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Den sociale klumme
Den sociale vicevært
Den sociale vicevært er ansat til at tage sig af de opgaver
som mange ejendomsmestre og funktionærer gerne vil, men
desværre ikke har tid til. Ideen er, at den sociale vicevært
skal være med til at få beboerne i afdelingerne mere i spil
og skabe grundlag for et øget fællesskab i afdelingerne.
Pr. 1. maj blev Charles Nielsen ansat som social vicevært i
Telemarksgade og har nu været ansat i lidt over 2 måneder.
Her i starten af perioden er der gået meget tid med forberedelse, hvor Charles har haft kontakt til miljøambassadørerne
i afdelingerne og været med på miljøkurset, forberedt opgangsmøder med beboerne samt fået etableret kontakt til
bestyrelserne i afdelingerne.
I midten af juni blev der afholdt et startskudsarrangement
for indvielsen af den iværksatte helhedsplan for området,
hvor der blev iværksat en miniforskønnelse af området. Der
dukkede omkring 25 personer op af forskellig etnisk herkomst som sad og spiste sammen.
I det daglige varetager Charles en lang række opgaver som
på den ene eller anden måde involverer beboerne i afdelingerne. I fællesskab med børnene i området har Charles for
eksempel renoveret området omkring VIBO-cafeen og repareret nettet på den anlagte grusbane. Ligeledes er der blevet

iværksat en arbejdsdag for beboerne. Der var dog ikke så
mange som havde tilmeldt sig, men der dukkede alligevel
20-30 børn og 20 voksne op
for at deltage i arbejdsdagen.
Inden arbejdsdagen var der
blevet indkaldt til stormøde,
hvor beboerne kunne stille
forslag til indretning og brug
af rummet mv. og hvor fremmødet var på over 60 personer.
Efter arbejdsdagen blev på
beboernes opfordring planlagt
en ny arbejdsdag i august.
I den kommende tid vil Charles afholde samtaler med beboerne i afdelingerne, både de etablerede og de nytilflyttede,
for at høre om de har nogle forslag til hvordan det kan blive
bedre at bo området. Forud for dette besøg er der blevet
udarbejdet en folder, som skal oversættes til tyrkisk og arabisk. Videre skal der holdes opgangsmøder med beboerne
og miljøambassadørerne ligesom der skal laves nye projekter for de unge i afdelingerne samt følges op på den sidste
fælles arbejdsdag og forberede den nye i august.

BL
Kredsrepræsentanter
Mohammed Siam og Kaare Vestermann er valgt ind som kredsrepræsentanter i BL’s 1. kreds.
Bjarne Christensen er valgt ind som kredsrepræsentant i BL’s 2. kreds.

Moms og lønsumsafgift
BL har oplyst, at en principiel sag, som BL og Albertslund Boligselskab har ført vedrørende SKAT’s opkrævning af lønsumsafgift nu er slut.
Resultatet blev, at BL og Albertslund Boligselskab vandt sagen i Højesteret med dommerstemmerne 7 - 0.
I BL info nr. 22 fremgår det at:
Det endelige resultat er særdeles glædeligt, både fordi mange medlemmer med egen administration nu vil kunne få tilbagebetalt adskillige tusinde kroner i for meget indbetalt lønsumsafgift, og fordi dommen også gør op med momsproblematikken på ejendomsfunktionærer og dermed på de formelle ansættelsesforhold.
Højesteretsdommen har endvidere slået fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation og altså ikke en selvstændig
juridisk enhed. I dommens særdeles klare præmisser hedder det bl.a. således:
”…. Afdelingerne er imidlertid ikke i øvrigt tillagt sædvanlige ejerbeføjelser over ejendommen. Det er således
boligorganisationens – og ikke afdelingernes – ledelse, som træffer beslutning om salg, pantsætning eller væsentlig forandring af ejendommene…..”. ”…. og en afdeling kan således ikke opbygge en egentlig egenkapital.
Uanset princippet om økonomisk uafhængighed kan en afdeling i en boligorganisation på denne baggrund ikke
anses for en selvstændig juridisk enhed, men må – som også selve betegnelsen ”afdeling” indicerer - anses for en
del af boligorganisationen.”
BL oplyster, at man fra BL’s side hurtigst muligt vil vende tilbage med oplysninger om, hvorledes boligorganisationerne
skal agere i forhold til ejendomsfunktionærernes formelle ansættelsesforhold, moms på byggesagsadministration mm.
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Diverse arrangementer
25./26. april 2008 - kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev I lighed med tidligere kurser for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, afsluttede kurset med et rollespil omafholdt 25./26. april 2008 med 29 deltagere.
kring et afdelingsmøde, hvor deltagerne fik brug for
Kurset berørte bl.a. regnskab, drift, klagebehandling
en lang række af de ting der var gennemgået på kurset.
samt afdelingsbestyrelsens rettigheder og pligter.

6. maj 2008 - temamøde - boligpolitisk emne
23 deltog i mødet, hvor vicedirektør Bent Madsen fra • Flere beføjelser til øverste myndighed, bl.a.:
BL orienterede om regeringens oplæg til den fremtidi• Beslutte større renoveringer
• Valgfrihed om øverste myndighed skal være en
ge styring af den almene boligsektor.
generalforsamling eller et repræsentantskab
Den rapport, der er udarbejdet af regeringens nedsatte
• Kraftige lempelser i reglerne for udlejning
udvalg, lægger op til mål og aftalestyring (færre reg• Øgede grænser for sideaktiviteter
ler) og der var således lagt op til, at den fremtidige
• Friere anvendelse af dispositionsfonden f.eks. i forstyring skal bygge på:
bindelse med nybyggeri
• Styringsdialog
Efter Bent Madsens indlæg, var der en god debat om
• Dokumentation
emnet.
• Forvaltningsrevision
Vi kommer i den kommende tid til at høre mere om de
Bent Madsen orienterede om, at rapporten indeholdt
ændrede regler for den almene boligsektors styring, og
mange ændringer bl.a.:
emnet tages - selvfølgelig - op på efterårets afdelings• Råderet: øget beløbsrammer og længere løbetid
bestyrelseskonference den 3. og 4. oktober 2008.
• Afdelingsvalg af vedligeholdelsesordning

20. maj 2008 - formandsmøde
Med 15 deltagere var der en fin drøftelse med over- Særskilt referat var udsendt.
skrifterne:
Næste møde er 21. oktober 2008 i Sankt Peders Stræ• driften
de
• Gensidig orientering
• emner til fremtidige formandsmøder

Tiltrædelser:

Fratrædelser:

Jubilæer:

Fødselsdage:

Social vicevært
Charles Nielsen
Driftsområde Syd pr. 1. 5.08
Ejendomsassistent
Harry Larsen
Driftsområde Nivå pr. 2.5.08
Ejendomsassistent
Ken Friese
Driftsområde Øst pr. 15.6.08
Ejendomsassistent
Flemming Rohde
Driftsområde Syd pr. 11.8.08

Frank L. Larsen
Driftsområde Syd
pr. 30.6.08

Kristjana Kristjansdottir
Driftsområde Syd
10 år den 1.8.08

Pia Mortensen
Drift-administration
Sankt Peders Stræde
50 år den 14.10.08

Vibeke Klysner
Drift-teknik
Sankt Peders Stræde
20 år den 3.10.08
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Driftsafdelingen:
Drift-administration, nybyggeri, teknik, juridisk afdeling,
edb, drift-afdelinger og udlejning

Regnskabsafdelingen:
Sekretariat, intern revision og
boligsociale opgaver
Erland Germer: Tlf.: 3342 0045
E-mail: eg@vibo.dk

Kaare Vestermann: Tlf.: 3342 0020 - E-mail: kv@vibo.dk

Sekretariat:

Drift-administration:

Drift-afdelinger (Nord, Nivå, Vest):

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

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

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

Intern revisor:
Merethe Bryder
Tlf.: 3342 0031
E-mail: amb@vibo.dk
Følgende medarbejdere varetager ansvaret
for de enkelte afdelinger:

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

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

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

Brigitte Tolderlund:
Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268,
270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 306
og 819
Tlf.: 3342 0046
E-mail: bto@vibo.dk
Yvonne Ersgaard:
Afd.: 101, 102, 103, 105, 820, 940, 960
- 976.
Tlf.: 3342 0053
E-mail: ye@vibo.dk

John Christensen
Tlf.: 3342 0024 - e-mail: jc@vibo.dk
H.C. Stolten:
Tlf.: 3342 0028 - e-mail: hc@vibo.dk

Stina Hallkvist Guidje (Nivå)
Tlf.: 4914 4213
E-mail: nivaa@vibo.dk
Helle Guldberg Olsen (Vest)
Tlf.: 4656 2611
E-mail: vest@vibo.dk

Vibeke Klysner
Tlf.: 3342 0021 - e-mail: vibs@vibo.dk Udlejning:
Annie Johansen:
Juridisk afdeling:
E-mail: aj@vibo.dk
Tina Kastberg:
Lisa Andersen:
Tlf.: 3342 0036 - e-mail: tinak@vibo.dk E-mail: la@vibo.dk
Edb:

Pernille Steffensen
Lars Jensen:
Afd.: 107, 108, 117, 123, 127, 133, 147, Tlf.: 3342 0018 - e-mail: lj@vibo.dk
155, 177 og 187.
Tlf.: 3342 0055
Drift-afdelinger (Midt, Syd, Øst):
E-mail: ps@vibo.dk
Henrik Nielsen (Midt, Syd, Øst)
Dinah Stuhde:
Tlf.: 3342 0032 - e-mail: hn@vibo.dk
Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 140,
153, 159, 173, 199, 812, 830, 981 og
Svend Olsen (Midt)
985
Tlf.: 3342 0027 - e-mail: so@vibo.dk
Tlf.: 3342 0047
Kåre Andresen (Syd)
E-mail: stuhde@vibo.dk
Tlf.: 3342 0035 - e-mail: ka@vibo.dk
Britt L. Petersen:
Kim Andersen (Øst)
Afd.: 134 og 142
Tlf.: 3342 0034 - e-mail: kia@vibo.dk
Tlf.: 3342 0054
E-mail: blp@vibo.dk
Sussi Høiagaard (Midt/Syd)
Linda Andersen:
Tlf.: 3342 0022 - e-mail: sh@vibo.dk
Kreditoransvarlig
Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122, Berit Mikkelsen (Syd)
(Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153, 819)
137, 175, 179, 802 og 810
Tlf.: 3254 2614 - e-mail: bm@vibo.dk
Tlf.: 3342 0051
E-mail: lan@vibo.dk
Alice A. Jespersen (Øst)
Sandie Rousing:
Tlf.: 3531 1500 - e-mail: oest@vibo.dk
Afd.: 106, 121, 135 og 141
Tlf.: 3342 0050
E-mail: sr@vibo.dk

Charlotte Nyborg:
E-mail: cn@vibo.dk
Birthe Larsson:
E-mail: bl@vibo.dk
Linda Stark:
E-mail: ls@vibo.dk
Marianne Hansen
Omstillingen
E-mail: mah@vibo.dk

Jeanie Andresen:
Vikar
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