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Nytårshilsen fra foreningsbestyrelsen
Siden vi 1. januar 2010 blev underlagt et nyt regelsæt for den almene boligsektor, har det skabt rigtig meget travlhed, dels i bestyrelsens arbejde og
i særdeleshed hos vores administration.
Bestyrelsen vil gerne komplimentere administrationen for det arbejde der
bliver udført og der er ingen tvivl om, at VIBO står over for nogle spændende udfordringer i fremtiden.
Fremtiden ser også spændende ud for bestyrelsen - det netop vedtagne
målsætningsprogram skal nu omsættes til en egentlig handlingsplan, og her
ser bestyrelsen frem til et konstruktivt samarbejde med administration og
medarbejdere.
Arbejdet med målsætningsprogrammet har været spændende og lærerigt.
Bestyrelsen vil gerne takke administration, virksomhedsnævn og sidst men
ikke mindst den nedsatte arbejdsgruppe af frivillige afdelingsbestyrelsesmedlemmer, for et konstruktivt samarbejde.
2011 står for døren og vi skal som bestyrelse også kigge fremad. Vi skal
sørge for, at VIBO er en boligforening der er klar til at se ind i fremtiden.
Vi skal have målrettet organisationen så vi med tryghed kan håndtere de
nye udfordringer der kommer, og vi skal i samarbejde med administrationen give medarbejderne de bedste arbejdsvilkår og forudsætninger for, at
disse udfordringer kan håndteres.
Udlejningsproblemer er også blevet en del af virkeligheden for VIBO. Vi
kan se boligområder, hvor det bliver stadigt sværere at få genudlejet vores
boliger, og her skal vi virkelig sørge for at sætte ind. Bestyrelsen har besluttet at bruge en stor del af årets overskud til at iværksætte marketing og
imagekampagner, og der skal udarbejdes en markedsføringsstrategi, for at
kunne imødekomme førnævnte problemer.
I de senere år har vi intensiveret den boligsociale indsats og rigtig mange
afdelinger er involveret i en helhedsplan, hvor der er rettet fokus på boligsociale tiltag.
Også i år har vi afsat en pulje penge til, at vi også i årene fremover har mulighed for, at fortsætte indsatsen på det boligsociale område.
Tryghedsfremmende og skadesforebyggende foranstaltninger er en succes
i flere afdelinger, tv-overvågning, sikre låsesystemer, brandalarmeringsanlæg m.m. er med til, at beboerne føler sig mere trygge og derfor skal vi
fortsat holde fokus på dette område. Igen i år er der afsat midler fra overskuddet til dette formål.
Beboerdemokratiet skal styrkes, vi skal have flere kræfter i afdelingsbestyrelserne og vi skal også motivere yngre beboere til at gå ind i bestyrelsesarbejdet.
Fortsættes næste side..
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...fortsat fra forrige side

Bestyrelsen har planer om at deltage ved udvalgte afdelingsmøder for at se, hvordan beboerdemokratiet fungerer og der skal arbejdes på, at informere eventuelle nye lejere om beboerdemokratiet inden de flytter ind i en
afdeling samtidig med, at man skal ”hjælpe” nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer med information om
kompetencer og regler samt om, hvordan det er at være beboervalgt i afdelingsbestyrelsen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at den generelle stemning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. november var positiv. Desværre kunne man godt ønske sig et større fremmøde, men vejrsituationen kan nok tilegnes en del af skylden.
Jeg vil gerne, som formand for foreningsbestyrelsen, takke repræsentantskabet for den tillid der blev vist, ved
at genvælge mig som formand for den kommende periode.
Til Dora og Bjarne, som er udtrådt af foreningsbestyrelsen, skal der rettes en stor tak for deres virke i bestyrelsen.
Tillykke til Siam med genvalget og tillykke og velkommen til Birgitte Karr, der træder ind i foreningsbestyrelsen som nyvalgt medlem.
Afslutningsvis, vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne sige stor tak til alle afdelingsbestyrelser, til administrationen og til medarbejderne for året der er gået.
Rigtig glædelig jul & godt nytår
Foreningsbestyrelsen VIBO
Jackie Lauridsen

VIBO København
VIBOs ordinære repræsentantskabsmøde fandt sted torsdag den 25. november 2010.
Jackie Lauridsen, afd. 134, blev genvalgt som formand og efter kampvalg blev Mohamed Siam, afd. 113, genvalgt som bestyrelsesmedlem og Birgitte Karr, afd. 107, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
På bestyrelsesmødet den 9. december 2010 konstituerede bestyrelsen sig i følgende udvalg:
Byggeudvalget, bestående af:
Bjarne Christensen, formand
Jackie Lauridsen
Peter Schneider
Karen Nørrebro
Mohamed Siam
Birgitte Karr
Kaare Vestermann

Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde, bestående af:
Mohamed Siam, formand
Birgitte Karr
Karen Nørrebro
Erland Germer
Charlotte Sommer Bjørnsgaard
Tanja Thomsen Bæklund

Informationsudvalget,
bestående af:
Jackie Lauridsen, formand
Karen Nørrebro
Peter Schneider
Kaare Vestermann
Lars Jensen

Bestyrelsen så herefter således ud:
Jackie Lauridsen, afd. 134, formand
Bjarne Christensen, afd. 103, næstformand
Karen Nørrebro, afd. 135
Mohamed Siam, afd. 113
Peter Schneider, afd. 106
Birgitte Karr, afd. 107
Anne-Merethe Bryder, medarbejderrepræsentant
Fortsættes næste...
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VIBO skal have ny næstformand
På VIBO afdeling 103’s ordinære afdelingsmøde den 2. december 2010 blev Bjarne Christensen ikke genvalgt
til afdelingsbestyrelsen.
Jf. vedtægterne udtræder Bjarne Christensen af VIBO’s bestyrelse og der skal herefter vælges ny næstformand.
Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 11. januar 2011, og bestyrelsen besluttede på
bestyrelsesmødet den 9. december 2010, at indstille Mohamad Siam, afd. 113, som ny næstformand.
Indstillingen sker med baggrund i Siams mangfoldige erfaring indenfor boligsektoren, med 13 år som formand
i VIBO afdeling 113 og 10 år som medlem af VIBO’s organisationsbestyrelse, hvor Siam gennem alle årene
har været formand for uddannelse og boligsocialt udvalg.
Ud over bestyrelsesarbejde i VIBO har Siam været VIBO’s repræsentant i BL’s 1. kreds fra 2004 samt været i
kredsbestyrelsen siden 2005. Fra 2006 til 2009 var Siam BL’s 1. kreds’ repræsentant i integrationsrådet.

VIBO har fået nyt vedtægter
På det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. november og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den
9. december 2010 blev nye vedtægter for VIBO vedtaget.
Der var alene tale om konsekvensrettelser grundet ny lovgivning.
Københavns Kommune har haft vedtægterne til gennemsyn og har ikke haft bemærkninger.
De reviderede vedtægter bliver husstandsomdelt og vil endvidere fremgå af VIBO’s hjemmeside.

VIBO Gribskov Kommune
På det årlige ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 22. november 2010 blev bestyrelsesmedlemmerne
Lotte Bang Petersen, afd. 210 og Sidsel Berg Jensen, afd. 210 begge genvalgt.
På garantgeneralforsamlingen tirsdag den 30. november 2010 blev Mogens Madsen og Kai Ambus begge genvalgt til bestyrelsen.
På efterfølgende bestyrelsesmøde ligeledes tirsdag den 30. november 2010 konstituerede bestyrelsen sig med
Mogens Madsen som formand og Birthe Carlsen, afd. 293 som næstformand.
Bestyrelsen ser herefter uændret således ud:
Mogens Madsen, garantvalgt, formand
Birthe Carlsen, afd. 293, næstformand
Ulla Christiansen, afd. 293
Peter Nielsen afd. 225
Lotte Bang Petersen afd. 210
Sidsel Bang Jensen, afd. 210
Kai Ambus, garantvalgt
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Nyt arbejdsredskab for afdelingsbestyrelser

I BL har man udviklet en ”værktøjskasse”
med henblik på at hjælpe afdelingsbestyrelserne med, at skabe debat og udvikling
i afdelingerne.
Hvis man i afdelingsbestyrelsen
ønsker at bestille materialet, kan det
ske ved henvendelse til Ulla Nevers,
på mail un@vibo.dk (udgiften debiteres afdelingen).
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Som nævnt i BL info nr. 62
af 2. december 2010 kan materialet findes på BL’s hjemmeside - www.bl.dk.
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Jurahjørnet
Ændring af lov om tv-overvågning
Ved en lovændring af 25. juni 2010 af lov om tvovervågning er der blevet indsat en meget væsentlig
dispensationsmulighed i forhold til lovens §1 stk. 1.

boligorganisationer glemmer at vedlægge denne skitse, hvilket betyder en forsinkelse af politiets behandling af sagen.

I §1 stk. 1 er det fastsat, at ”private ikke må foretage
tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel”.

Gennemsnitligt er politiets behandlingstid af en dispensationsansøgning på mellem 1 til 2 måneder.

I lovændringen af 25. juni 2010 er det blevet fastsat
at, ”politidirektøren kan uanset bestemmelsen i §1 stk.
1 efter ansøgning give boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse til at foretage tv-overvågning af det
pågældende boligområde og af arealer, som ligger i
direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen”.
Det betyder, at såfremt det har kriminalititetsbekæmpende formål, kan man nu som boligorganisation få
dispensation til, i en afdeling, at foretage tvovervågning af de ovenfor i §1 nævnet områder.
Politiet oplyser, at det kan være alle former for kriminalitet, herunder hærværk, der kan danne baggrund
for en ansøgning.
Såfremt det er hærværk, som er baggrunden for ansøgningen, er det vigtigt at boligorganisationen i ansøgningen medtager eventuelle ”mørketal”, da der
meget ofte ikke sker anmeldelse til politiet af samtlige
foretagne hærværk, der sker i en afdeling.
Det er endvidere vigtigt, at der - sammen med ansøgningen - vedlægges en skitse over det område, hvor
der søges om dispensation til tv-overvågning. Mange

I henhold til loven kan en dispensationsansøgning
højst gives for 5 år ad gangen. Politiet oplyser, at de
mange gange kun giver dispensation for 1 år, således
at boligorganisationen, når der er gået 1 år, må genansøge, såfremt der er behov for fortsat tv-overvågning.
Såfremt man får dispensationen fra politiet til at tvovervåge det ønskede område, skal de øvrige bestemmelser i lov om tv-overvågning og persondataloven
være opfyldt, herunder
at det ved skiltning eller på anden tydelig måde
fremgår, at området tv-overvåges
at beboere og ansatte, før der iværksættes tvovervågning, skal underrettes om overvågningen,
herunder hvad formålet med overvågningen er
at beboerne og ansatte skal informeres om i hvilke
situationer optagelserne vil blive gennemgået af
medarbejderne på ejendomskontoret
at optagelserne kun kan videregives uden samtykke
til politiet, såfremt dette sker til kriminelopklarende formål
at optagelserne som udgangspunkt slettes senest 30
dage efter, at de er foretaget
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Den sociale klumme
Den nye boligaftale –
perspektiver for det boligsociale arbejde i VIBO
I starten af november faldt den nye boligaftale på plads.
Det, der har optaget mest plads i medierne, er debatten
omkring, hvad der skal og kan gøres for at forhindre en
ghettorisering af store almene boligområder. Der er dog
langt flere elementer i aftalen, der både kan være interessante og relevante for VIBO på trods af, at vi kun har afdelinger i tre af de 29 udpegede ghettoområder. De fleste
tiltag retter sig nemlig langt bredere; både mod det der
defineres som udsatte boligområder og mod hele sektorens boligmasse i form af renovering, nybyggeri og salg.

DEFINITIONER
Ghettoområder :
Skal bebos af over 1000 beboere
og opfylde mindst to ud af tre af
følgende kriterier:


Mere end 50% kommer
fra ikke vestlige lande
Mere end 40% af de 18-64
årige er uden for arbejdsmarkedet
270 ud af 10.000 er dømt
for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven.



Grundidéen bag aftalen
Det, der gennemsyrer aftalen, er ønsket om at forbedre
den almene sektors konkurrenceevne. Forstået på den måde at de almene boliger skal være et attraktivt alternativ til
en ejerbolig, for dem der kan vælge frit. Boligområderne
skal gøres fysisk og funktionelt attraktive. De socialt udsatte beboere skal spredes ud og/eller hjælpes, der hvor de
er. Der skal bygges nye almene boliger, og den almene sektor skal gå foran på klimaområdet.
Målet er at antallet af ghettoområder skal være reduceret
med en fjerdedel i 2016 og være halveret i 2020.

Konkrete initiativer
Der er en række konkrete initiativer I aftalen, der skal understøtte grundidéen. Nogle af dem kræver lovændringer
og vil derfor først få effekt, når den nødvendige lovgivning
er vedtaget i Folketinget. Herunder er de skitseret i korte
træk.


Fra 2013 til og med 2016 afsættes der 2.640
mio kr. pr. år i Landsbyggefonden til renovering: I 2011, 2012 og 2013 er rammen til renovering desuden ekstraordinært hævet for at
komme af med ventelisterne.



Til og med 2014 afsættes der 440 mio kr. årligt til boligsociale indsatser



Der lempes på reglerne og afsættes midler til
at støtte nedrivninger og infrastrukturændringer, der binder boligområderne bedre sammen med den by, der omgiver dem.



Lovgivningen omkring salg af almene boliger
lempes bl.a. ved, at der ikke længere skal være enighed omkring et salg mellem alle tre
parter; kommune, afdeling og boligorganisation



Udsatte boligområder:
Defineres som et område med
”væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter,
herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere
med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger
og friarealer.”
Kombineret udlejning:
Boligområder, der kan anvende
kombineret udlejning, skal være
karakteriseret ved:


At bebos af over 1000
beboere hvor mindst
40% af beboerne ml. 18
og 64 år er uden for
arbejdsmarkedet
Eller



At bebos af over 5000
beboere hvor mindst
30% ml. 18 og 64 år er
uden for arbejdsmarkedet
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Fortsat fra side ….



Salg af blokke og grunde skal gøres nemmere for at sikre blandede boligformer i de store almene
boligområder – overskuddet skal delvist kunne bruges til at finansiere en helhedsplan for området



Udlejningsregler:
º

Personer der står uden bolig efter en afsoning kan ikke længere anvises til ghettoområder
eller områder omfattet af kombineret udlejning. Det samme gælder personer, der er opsagt
fra en anden bolig pga. husordensager.

º

Kommunen kan beslutte udenom boligorganisationen, at boligerne i et ghettoområde skal
udlejes 100 % efter fleksible kriterier.

º

Der bliver mulighed for også at afvise boligsøgende på førtidspension og længerevarende
arbejdsløsheds- eller sygedagpenge til boliger omfattet af kombineret udlejning.

º

Boliger kan lades stå tomme i op til 12 måneder i områder med kombineret udlejning.

º

Boligorganisationer kan tvinges ind i en udlejningsaftale for at sikre kommunen den bedste
mulighed for at styre anvisningen.

º

Mulighed for fælles venteliste i store sammenhængende boligområder med flere boligorganisationer.



Udfordringsretten. Socialministeren kan dispensere for gældende lov, hvis den står i vejen for nødvendige tiltag i udsatte boligområder omfattet af en helhedsplan.



Mulighed for hurtigere udsættelse af beboere der klart har overtrådt husordenen, herunder har
optrådt truende eller voldeligt.

Perspektiver for VIBO’s boligsociale arbejde
I forhold til det boligsociale arbejde i VIBO har aftalen den direkte betydning, at der er sikret penge at arbejde
med de næste 4 år frem. Samtidig er der nogle rigtig spændende perspektiver i udfordringsretten, som der skal
kigges på.
De boligsociale helhedsplaner i Charlottekvarteret og Holmbladsgadekvarteret udløber i 2012. Processen omkring en forlængelse af helhedsplanerne begynder allerede efter nytår. Ved at komme i gang så tidligt sikres det,
at alle parter bliver hørt, og at planerne kommer både i dybden og bredden.
Ønskesituationen er, at vi i den næste runde får tænkt både udlejningsaftaler og fysiske tiltag sammen med det
boligsociale, så vi bruger alle de værktøjer, der nu er til rådighed. Det gives der større rum for med den nye aftale, hvor midlerne til sociale indsatser kan søges løbende - frem for - til fastsatte ansøgningsfrister.

Tiltrædelser:

Fratrædelser:

Fødselsdage:

Områdeleder
Carsten Klausen
Sankt Peders Stræde/
Driftsområde Øst
pr. 1.1.11

Ejendomsassistent
Frank Larsen
Driftsområde Øst
pr. 31.12.10

Controller
Anne-Merethe Bryder
Sankt Peders Stræde/
regnskabsafdeling
50 år den 31.3.11
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Direktion
Erland Germer
Tlf.: 3342 0045 - E-mail: eg@vibo.dk

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

Sekretariat
Ulla Jydholm Nevers
Tlf.: 3342 0016
E-mail: un@vibo.dk

Izabella K. Andersen
Tlf.: 3342 0019
E-mail: ika@vibo.dk

Pia Mortensen
Tlf.: 3342 0023
E-mail: pm@vibo.dk

Regnskabsafdeling - Controller - Boligsociale opgaver
Regnskabsafdeling
Brigitte Tolderlund
Afd.: 113, 225, 238, 265, 266,
267, 268, 270, 293, 350, 395,
397, 210, 211, 212, 213, 306
og 819
Tlf.: 3342 0046
E-mail: bto@vibo.dk
Dinah Stuhde
Afd.: 104, 110, 116, 119, 120,
129, 140, 153, 159, 173, 199,
401, 403, 405, 406, 812, 981
og 985
Tlf.: 3342 0047
E-mail: ds@vibo.dk
Sandie Rousing
Lønningsbogholderi
Afd.: 121, 135, 141 og 830
Tlf.: 3342 0050
E-mail: sr@vibo.dk
Linda Andersen
Kreditoransvarlig
Afd.: 109, 111, 112, 114, 115,
118, 122, 137, 175, 179, 802
og 810
Tlf.: 3342 0051
E-mail: lan@vibo.dk
Yvonne Ersgaard
Afd.: 101, 102, 103, 105, 214
og 820
Tlf.: 3342 0053
E-mail: ye@vibo.dk
Britt L. Petersen
(barselsorlov)
Lene Abrahamsen
(barselsvikar)
Afd.: 106, 107, 108, 117, 177
og 187
Tlf.: 3342 0054
E-mail: lab@vibo.dk
Pernille Steffensen
(barselsorlov)

Tina Kastberg
Tlf.: 3342 0036
E-mail: tk@vibo.dk

Nybyggeri - Driftsteknik - Udlejning - Driftsafdelinger
Driftsteknik

Karen Sørensen
(barseslvikar)
Afd.: 123, 127, 133, 147 og
155
Tlf.: 3342 0055
E-mail: kas@vibo.dk
Gitte Dam
Afd. 134 og 142
Tlf.: 3342 0052
E-mail: gda@vibo.dk

Controller

(Renovering, Internet, telefoni/tv)

John Christensen
Tlf.: 3342 0024
E-mail: jc@vibo.dk
Søren Lundsfryd
Tlf.: 3342 0026
E-mail: sl@vibo.dk

Søren Kjerulff (Nord/Nivå/Vest)
E-mail: sk@vibo.dk
Helle F. Jonassen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E-mail: nord@vibo.dk
Britta Nielsen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E-mail: nord@vibo.dk

Vibeke Klysner
Tlf.: 3342 0021
E-mail: vk@vibo.dk

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

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

Boligsociale projektledere

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

Tanja T. Bæklund
Afd.: 105, 106, 108, 127,
142, 147, 112, 114, 116,
133, 140, 153 og 819
Tlf.: 3342 0048
E-mail: ttb@vibo.dk

Driftsafdeling
Nord, Nivå og Vest

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

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

Charlotte S. Bjørnsgaard
Afd.: 104, 113, 810, 121,
135, 101, 102 og 103
Tlf.: 3342 0025
E-mail: csb@vibo.dk

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

Birthe Larsson
Afd.: 121, 135, 141, 830, 210,
211, 212, 213, 214, 225, 238,
265, 266, 267, 268, 270, 293,
306, 350, 395 og 397
E-mail: bl@vibo.dk
Linda Stark
Afd.: 110, 111, 112, 113, 114,
116, 122, 133, 134, 137, 140,
153, 810 og 819
E-mail: ls@vibo.dk
Sara Kjølby
Afd.: 104, 105, 109, 117, 119,
120, 129, 155, 177, 187, 199
og 812
E-mail: skj@vibo.dk
Marianne Hansen
Omstillingen
E-mail: mah@vibo.dk

Helle G. Olsen (Vest)
Tlf.: 4656 2611
E-mail: vest@vibo.dk
Driftsafdeling
Midt, Syd og Øst
Henrik Nielsen (Midt/Syd/Øst)
Tlf.: 3342 0032
E-mail: hn@vibo.dk
Svend Olsen (Midt)
Tlf.: 3342 0027
E-mail: so@vibo.dk
Kåre Andresen (Syd)
Tlf.: 3342 0035
E-mail: ka@vibo.dk
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Carsten Klausen (Øst)
Tlf.: 3342 0034
E-mail: ck@vibo.dk
Sussi Høiagaard (Midt/Syd)
Tlf.: 3342 0022
E-mail: sh@vibo.dk
Berit Mikkelsen (Syd)
Afd. 112, 114, 116, 133, 140,
153 og 819
Tlf.: 3254 2614
E-mail: bm@vibo.dk
Alice A. Jespersen (Øst)
Tlf.: 3531 1500
E-mail: oest@vibo.dk

