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GOD SOMMER FRA
FORENINGSBESTYRELSEN
Siden målsætningsprogrammet blev vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde i november, har bestyrelsen samt administrationen arbejdet intenst
på en handlingsplan. Det er naturligt, at medarbejderne er involveret i udarbejdelsen af handlingsplanen, og jeg vil gerne takke virksomhedsnævnet for
et flot stykke arbejde. Bestyrelsen har sideløbende arbejdet med planen og vil
på konferencen i oktober præsentere det færdige resultat.
Omkring organisationen har bestyrelsen drøftet fremtiden med direktionen.
Den 1. marts 2011 blev vores nye udlejningschef ansat, og bestyrelsen siger
velkommen til Tine.
De enorme udfordringer vores edb-afdeling står over for, har medført, at vi
har besluttet at styrke denne afdeling med yderligere en edb-medarbejder.
En styrkelse af udlejnings- og edb-afdelingen vil øge udgifterne. Det har bestyrelsen og direktionen taget til efterretning, og der arbejdes på en fremsynet
strategi for denne udfordring. En naturlig del af denne strategi er et stabilt
administrationsbidrag, og jeg forventer, vi klarer udfordringen uden de store
problemer.

Arrangementer i øvrigt:
Konference for afdelingsbestyrelser
7./8. oktober 2011
Ordinært repræsentantskabsmøde
i VIBO København
24. november 2011, kl. 19.00

Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
Postboks 2204
1018 København K
Tlf: 3342 0000
Fax: 3342 0060
E-mail: vibo@vibo.dk
Internet: www.vibo.dk
Red.:
Kaare Vestermann (ansv.)
Pia Mortensen
Nyhedsbrevet udsendes til VIBO’s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser.
Oplag: 350

Bestyrelsen er enige om, at administrationsbidraget fremover bør følge inflationen, således at administrationsbidragets udvikling bliver jævn. Bestyrelsen
vil anbefale dette til repræsentantskabsmødet til november.
Begyndende udlejningsproblemer i enkelte afdelinger er også en virkelighed,
som boligorganisationen skal forholde sig til. Bestyrelsen er sammen med
administrationen i gang med en omfattende marketingsstrategi. Udfordringen
er stor og spændende, og vi forventer os meget af dette arbejde.
Helt tæt på problemerne har man været i afdelingerne i Nivå. Åbent hus arrangement og andre tiltag har været forsøgt, og en evaluering af disse tiltag
har fundet sted. Som bestyrelsen hører det, har der været et fornuftigt og konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelser, drift og administration.
Til orientering kan nævnes, at VIBO er tilmeldt en stand i Bella Centret den
2. og 3. september 2011 i forbindelse med de Almene Boligdage. Her håber
vi, at nye medlemmer vil få øje på VIBO og vil lade sig skrive sig op på ventelisterne.
De første styringsdialogmøder med kommunerne har været afholdt, og bestyrelsen har opfattelsen af, at det er endt fornuftigt. Det er vigtigt, at VIBO har
et godt samarbejde med det kommunale tilsyn, og derfor lægger bestyrelsen
også stor vægt på disse møder.
Foreningsbestyrelsen, har i forbindelse med afdelingsmøder rundt omkring i
afdelingerne deltaget som passive tilhørere. Enkelte steder har vi fungeret
som dirigent, og det har været en spændende proces, hvor vi har haft dialog
med de forskellige afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil fortsætte
med dette tiltag, hvor vi får drøftet mulighederne for at udvikle beboerdemokratiet.
Jeg vil gerne sluttelig ønske alle medarbejdere, direktion, afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt mine bestyrelseskollegaer en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Jackie Lauridsen
Formand VIBO
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VIBO København
På bestyrelsesmødet den 28. april 2011 behandlede bestyrelsen forslag fra Frederiksberg Kommune om udvidelse af anvisningsaftalen for de 30 1-værelsesboliger i afdeling 187, Vodroffs Tværgade 8 – 18.
Baggrunden for Frederiksberg Kommunes forslag er, at kommunen har vanskeligt ved at udleje de pågældende
1-værelsesboliger til ældre og handicappede, og kommunen ønskede derfor at udvide anvisningsaftalen for
disse boliger til også at omfatte enlige forsørgere.
Fordelen ved at udvide anvisningsaftalen til at omfatte den foreslåede målgruppe er:
º
º
º

En mere blandet målgruppe i bebyggelsen
Bedre bomiljø i bebyggelsen samt i området
Kommunen reducerer sine udgifter til tomgangsleje

Kommunen indestår for istandsættelsesudgifterne ved fraflytning for den nye målgruppe.
Bestyrelsen besluttede, at der på en 2-årig forsøgsbasis skal ske en udvidelse af anvisningsaftalen vedrørende
afdeling 187, og at denne skal omfatte enlige forsørgere samt studerende, hvis det ikke kan lade sig gøre at
udleje de ledige boliger til enlige forsørgere.
På samme møde evaluerede bestyrelsen det afholdte styringsdialogmøde mellem Københavns Kommune og
VIBO den 6. oktober 2010.
Af andre punkter, som blev behandlet af bestyrelsen, var dels planlægning af afdelingsbestyrelseskonference
den 7. – 8. oktober 2011, planlægning af bestyrelsesseminar den 26. – 27. maj 2011 samt en status for bestyrelsens arbejde med målsætning/handlingsplan.
For så vidt angår forsikringer, blev det oplyst, at VIBO’s forsikringer havde været i EU-udbud, og det billigste
forsikringsselskab var Alka. VIBO skifter til Alka forsikring pr. 01.07.2011, og der er tale om en 5-årig aftaleperiode med en option, således at aftalen kan forlænges i 3 år.
På bestyrelsesmødet den 26. maj 2011 gennemgik bestyrelsen kvartalsregnskab (9 måneders regnskab/årsprognose for 2010/11 samt budget 2011/12).
Bestyrelsen havde fokus på personaleudgifter, hvor der budgetmæssigt er indarbejdet ansættelse af yderligere
en edb-mand samt stigning af personaleudgifterne grundet ansættelse af en udlejningschef.
For så vidt angår administrationsbidraget i 2012/2013, drøftedes dette under hensyntagen til, at der arbejdes
med jævn udvikling af administrationsbidragets størrelse.
Det blev aftalt, at endelig budgetforslag for den kommende periode medtages på næste bestyrelsesmøde.
Vedrørende styringsdialog godkendte bestyrelsen boligforeningens forslag til afrapportering til Københavns
Kommune vedrørende udestående spørgsmål.
Vedrørende planlægning af bestyrelseskonferencen den 7. – 8. oktober 2011 drøftede bestyrelsen dels forslag
til emner, dels forslag til foredragsholdere.
Fortsættes næste side...
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… fortsat fra forrige side

På bestyrelseskonferencen den 26. – 27. maj 2011 drøftede bestyrelsen VIBO’s organisation samt de forslag,
der nu forelå til en handlingsplan for 2011 – 2015.
Opbygningen af handlingsplanen bygger på det på repræsentantskabsmødet godkendte målsætningsprogram,
således at der for hver af de syv målsætninger nu foreligger forslag til opfyldelse af målene.
Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes en prioritering, udnævnes en administrativ tovholder, samt udarbejdes
en aktionsplan for hver af de af bestyrelsen godkendte aktiviteter.
På bestyrelsesmødet den 16. juni 2011 godkendte bestyrelsen:
º
º
º
º
º
º

Budgetforslag for 2011/2012
Handlingsplan for 2011 – 2015
Politik for VIBO’s boligsociale afdeling
Handlingsplan for VIBO’s boligsociale arbejde
Revideret personale-/sikkerhedspolitik
Endelig program for afdelingsbestyrelseskonferencen i oktober måned 2011

For så vidt angår temamøder, besluttede bestyrelsen at aflyse det planlagte temamøde vedrørende handlingsplaner den 20. september 2011, idet punktet bliver behandlet på VIBO’s bestyrelseskonference i oktober måned.
Herudover behandlede bestyrelsen henvendelse fra Rødovre Kommune, der havde forespurgt, hvorvidt VIBO
kunne tilslutte sig aftalen om ændrede anvisningsregler, således at kommunen tildeles 3 ud af 9 ledige boliger i
forhold til i dag, hvor kommunen har anvisningsret til hver fjerde bolig. Derudover havde Rødovre Kommune
foreslået, at der i forbindelse med udlejningen, der alene drejer sig om VIBO, afdeling 109 på Tårnvej, indføres fleksibel udlejning.
Bestyrelsen drøftede aftalen og var enige om, at man ikke ønsker at tilslutte sig aftalen, da afdeling 109 er velfungerende, og hvor der ikke er særlig mange fraflytninger. Bestyrelsen ønskede herudover, at afdeling 109 i
videst muligt omfang skal være forbeholdt de boligsøgende i VIBO.

Arrangementer
Edb-kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev afholdt i maj måned. De tilbagemeldinger vi har fået,
har ikke ubetinget være positive.
Vi vil nu rette henvendelse til kursusudbyderne og få aftalt mere specialiserede pc-kurser for henholdsvis
begyndere, videregående og rutinerede.
Kurserne tilbydes til afdelingsbestyrelserne i foråret 2012.
Temamøde 20. september 2011 om handlingsprogram aflyses, idet emnet behandles på afdelingsbestyrelseskonferencen 7. og 8. oktober 2011.
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Forsikringer
Med dette indlæg vil vi gerne henlede opmærksomheden på forsikringer.
Dels har VIBO indgået forsikringsaftale med et nyt forsikringsselskab, dels har vi et indlæg om
beboernes dækning, som vi kan anbefale, at afdelingsbestyrelserne evt. videreformidler på afdelingernes hjemmesider eller i interne beboerblade.

Nyt forsikringsselskab
VIBO har haft sine forsikringer i EU-udbud. Resultatet blev, at vi pr. 1. juli 2011 skifter fra Codan
til Alka.
Rent praktisk vil hverken beboere eller medarbejdere mærke forskel, idet vi fortsat anmelder
skader via vores forsikringskonsulent Nordflex.
Forsikringsomfanget er tilnærmelsesvis uændret i forhold til i dag.

Hvad dækker VIBO’s forsikring og hvad dækker egen indboforsikring
(indlægget kan rekvireres elektronisk hos Ulla på un@vibo.dk)
Boligforeningen
På den ejendom du bor i, er der tegnet en
bygningsforsikring, som dækker skader på selve bygningen. Det betyder, at skader som
f.eks. brand-, storm-, vandskader og indbrud
på ejendommen er dækket med denne forsikring. Er der tale om større skader, hvor der
er uopsættelig behov for skadebekæmpelse,
kan du kontakte VIBO’s vagttelefon på 3342
0000.
Opdager du, at der er sket skade på ejendommen, skal du øjeblikkeligt kontakte ejendomskontoret og fortælle om skaden.
Skade på dine private ejendele
Hvis der sker en skade på dine private ejendele, stiller sagen sig anderledes, for skaden er
ikke dækket af VIBO’s forsikring.
Dine personlige ejendele såsom tøj, møbler,
cykler m.m. kan blive udsat for mange skader i
hverdagen. Derfor anbefaler vi, at du tegner
en familie-/indboforsikring, hvis du ikke allerede har en.
Ud over de skader der kan ske på dine ejendele, kan du eller dine børn også blive gjort ansvarlig for at forvolde skade på en anden person eller en anden persons ejendele. Også her
vil du have gavn af din private forsikring. Herudover er der flere familie-/indboforsikringer
som dækker dit rejsegods, når du er på ferie i
udlandet.

Hvad dækker en familie-/indboforsikring?
Denne forsikring vil generelt dække brand-,
tyveri- og vandskader. F.eks. vil der være
dækning for vandskade på indbo opstået på
grund af et sprængt vandrør eller skade som
følge af vandgennemtrængning fra loftet umiddelbart efter en stormskade på taget/
bygningen.
Hvis du bliver udsat for
tyveri, er der forskelle i
forsikringsselskabernes
dækning, men generelt
dækker tyveri fra uaflåst rum/bygning kun
almindeligt
indbo,
f.eks. tæpper, stole,
borde, tøj og lignende.
Ved indbrudstyveri dækkes normalt alt indbo.
Hvis skaden sker
Bliver du udsat for en skade, skal du kontakte
det forsikringsselskab, hvor du har tegnet din
familie-/indboforsikring.
Forsikringsselskabet
sender en skadeanmeldelse, som du skal udfylde. Har du spørgsmål eller problemer med
at udfylde skadeanmeldelsen, kan du kontakte
dit forsikringsselskab for at få råd og vejledning.

fortsættes næste side….

4

Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2011

...fortsat fra forrige side.

Hvad kan jeg få i erstatning?
Din familie-/indboforsikring erstatter efter
”nyværdi-princippet” – det betyder, at f.eks. et
gammelt skrivebord erstattes med et tilsvarende nyt skrivebord. Smid ikke beskadigede
genstande ud, da forsikringsselskabet måske
vil se genstandene.
Dækning for stjålet guld, sølv, smykker og videoapparater m.v. er normalt kun dækket ved
indbrudstyveri. Det betyder, at der skal være
synligt tegn på indbrud. ALLE tyveriskader skal
anmeldes til politiet indenfor 24 timer.

PAS PÅ!
Det er din pligt, som lejer i boligforeningen og
som forsikringstager at afværge og begrænse
en skade i at opstå eller udbrede sig. Dette
gælder, uanset om det er en skade på dine
egne ejendele eller på den ejendom du bor i.
Det betyder, at du f.eks. ved en vandskade
sætter en spand op, hvis vandet kommer oppefra. Flytter ting væk fra vandet. Prøver at
lægge plastic ud, tørre vandet op, eller hvad
der nu kan begrænse skaden. Undlad at tilkalde hjælp til en større afdækning og/eller oprydning, før du har talt med forsikringsselskabet. Det er ikke altid, at den afdækning, du
mener er nødvendig, er dækket af forsikringen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret?
Tyveri, sprængte vandrør m.m. – skade
på dine private ejendele
Har du ikke en indboforsikring, vil der ingen
dækning være for skader på dit indbo, såfremt
disse beskadiges af f.eks. brand eller vandskade. Dette gælder uanset, hvem der måtte have forårsaget skaden.
Ved en brand vil dette
betyde, at du selv skal
sørge for, at alt ødelagt indbo bortskaffes,
og at røgskadet indbo
og genstande rengøres, hvilket kan være
en næste uoverkommelig opgave.
Hvor skal jeg bo?
Hvis din bolig bliver ubeboelig i en periode
f.eks. på grund af brand- eller vandskade,
dækker VIBO’s forsikring udgifterne til istand-

sættelse af den ubeboelige lejlighed, men har
du ingen forsikring, skal du selv dække udgifterne til en midlertidig bolig, herunder udgifterne til en ud- og indflytning.
Indboforsikring og ting du skal overveje
Indboforsikring kan, afhængig af hvor stor en
sum den skal dække, erhverves rimeligt billigt.
En indboforsikring indeholder ofte også en ansvarsforsikring, der omfatter erstatningskrav
der rejses mod medlemmer i din husstand.
Især erstatninger, der rejses, hvis du eller
medlemmer af din husstand er skyld i en personskade, kan løbe op i et meget stort beløb.
I forbindelse med tegning af indboforsikring
bør du overveje, om du tillige skal tegne en
ulykkesforsikring.
En ulykkesforsikring dækker, hvis du eller din
familie kommer til skade eller får varigt mén
som følge af en ulykke.
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Renovationsudgifter
I Boligen nr. 4 2011 blev bragt en artikel om det ændrede takstsystem for afhentning af renovation i Københavns Kommune.
Takstændringen har medført, at man i stedet for at
opkræve en fast takst pr. volumen affald i afdelingen, nu opkræver en fast takst for affald pr. bolig.
Denne ændrede afregningsform vil for langt de fleste
afdelinger betyde en betydelig øget udgift til afhentning af renovation.
I ”det gamle” takstsystem var der en tilskyndelse til
afdelingerne om at nedbringe mængden af affald
samt at samle affaldet på så få afhentningssteder som
muligt.
Det var således før fordelagtigt at nedbringe affaldsmængden samt god økonomi i, at ejendomsfunktionærerne indsamlede affaldet og dermed nedbragte
antallet af steder, hvor renovationsselskabet skulle
afhente affaldet.

For mange afdelingers vedkommende vil det således
være et naturligt emne i forbindelse med årsgennemgange, idet det dog må konstateres, at det vil være
overordentlig vanskeligt at foretage ændringer, der
vil kunne nedbringe renovationsudgifterne ved det
nuværende takstsystem.
Uhensigtsmæssigheden i det nye takstsystem er rejst
i det samarbejdsforum, som direktørerne for de større boligselskaber i København og BL’s 1. kreds har
med Københavns Kommune, uden at dette dog på
nuværende tidspunkt har båret frugt.
For så vidt angår de
økonomiske konsekvenser for den enkelte afdeling, vil disse
blive gennemgået på
budgetmøderne, idet
der for langt de fleste
afdelingers vedkommende, er tale om
betydelige stigninger.

Ved det nye taktsystem fjernes det økonomiske incitament til at begrænse affaldsmængden, ligesom det
betyder, at måden hvorpå dagrenovation indsamles,
bør revurderes.

Tiltrædelser:

Fødselsdage:

Jubilæer:

Ejendomsmesterassistent
Lennarth Eg
Driftsområde Syd
pr. 1.4.11

Ejendomsmesterassistent
Per Jensen
Driftsområde Nivå
60 år den 24.8.11

Ejendomsassistent
Finn Andersen
Driftsområde Nivå
10 år den 26.6.11

Kontorassistent
Gitte Dam
Sankt Peders Stræde/regnskab
fastansættes pr. 1.6.11

Ejendomsassistent
Henrik Peter Crail Mikkelsen
Driftsområde Syd
40 år den 17.9.11

Ejendomsassistent
Jens Bruhn Andersen
Driftsområde Nord (FAB)
25 år den 1.7.11

Ejendomsassistent
Danni Michelini
Driftsområde Midt
pr. 1.7.11

Kontorassistent
Helle Falk Jonassen
Driftsområde Nord
10 år den 15.9.11

6

Nyhedsbrev
Nyhedsbrevnr.
nr.12- -april
juni 2011

Jurahjørnet
Afdelingsbestyrelsen og økonomi
Lov om almene boliger bestemmer i § 34, stk. 4, at
der ikke må udbetales honorar (vederlag) til medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer
skal dog heller ikke have udgifter ved bestyrelsesarbejdet. Rimelige, dokumenterede udgifter kan refunderes.
RÅDIGHEDSBELØB
Der udbetales et rådighedsbeløb til den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for
at føre regnskab med forbruget, når den får udbetalt et
rådighedsbeløb. Det er normalt en opgave for afdelingsbestyrelsens kasserer.
Rådighedsbeløbet bør aldrig sættes højt. Det skal typisk kun dække mødeudgifter til kaffe, te, vand, fortæring mv. samt kontorartikler og andre småanskaffelser.
For at sikre at der ikke efterfølgende kan rettes kritik
mod afdelingsbestyrelsens arbejde, skal der være orden i regnskabet for rådighedsbeløb. Alle indkøb og
udgifter dokumenteres ved faktura eller kasseboner
ved mindre indkøb.
Alle bilag, blanketter mv. skal være underskrevet af
den person, som har afholdt udgiften/indtægten.
BEFORDRINGSGODTGØRELSE OG REJSEUDGIFTER
Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter
til kørsel i egen bil, såfremt det drejer sig om kørsel i
forbindelse med varetagelse af bestyrelsesopgaver –
for eksempel kørsel til kurser, boligkonferencer,
kredsmøder eller andre møder, der arrangeres af boligforeningen eller BL. Beløbet er skattefrit og afregnes over rådighedsbeløbet efter Skats takster.
Almindelige udgifter til parkering i sammenhæng
med bestyrelsesarbejde kan ligeledes refunderes over
afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. Det samme kan
togbillet og busbillet samt rimelige mindre taxiregninger. Derimod skal parkeringsbøder og fartbøder altid
betales personligt af den, der har fået bøden.
IT-UDSTYR
Indkøb af it-udstyr skal fremgå af afdelingens budget
og være godkendt af afdelingsmødet. Computere og
andet edb-udstyr, f.eks. et digitalt kamera eller et videokamera ejes af boligafdelingen.
Såfremt det er besluttet, at it-udstyr skal stilles til rådighed for afdelingsbestyrelsens medlemmer, kan dette ske enten i et lokale for bestyrelsen eller på en privat bopæl f.eks. hos formanden.
It-udstyret må kun anvendes i afdelingsøjemed. Såfremt it-udstyret bruges privat af et afdelingsbestyrel-

sesmedlem skal, der ske multimediebeskatning, som
p.t. er 3.000 kr. om året.
Ved udtræden af en afdelingsbestyrelse skal udstyr,
programmer m.v. afleveres til det nye afdelingsbestyrelsesmedlem, eller såfremt der ikke er indtrådt eller
valgt noget nyt medlem af afdelingsbestyrelsen endnu, til formanden eller til administrationen til opbevaring.
GAVER
Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at give gaver
til jubilæer og andre festlige begivenheder. Der kan
dog ikke gives kontanter. Beløbet skal afregnes over
afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.
KURSER OG UDDANNELSESAKTIVITETER
Deltagelse i kurser og uddannelsesaktiviteter af betydning for afdelingsbestyrelsesarbejdet betales af afdelingen.
LOKALER TIL AFDELINGSBESTYRELSEN
Såfremt der er mulighed for det i den enkelte afdeling,
kan afdelingsbestyrelsen indrette mødelokaler, kontorlokaler m.v. til brug for sin daglige virksomhed.
Udgiften til indretningen og driften af lokalerne afholdes over afdelingens budget.
SELSKABSLOKALER
Såfremt afdelingsbestyrelsen selv står for udlejning af
selskabslokalerne, skal der aflægges regnskab for alle
udgifter og indtægter ved udlejning af selskabslokalerne. Afdelingsbestyrelsen må ikke beholde et eventuelt overskud og anvende det til beboeraktiviteter.
TABT ARBEJDSFORTJENESTE
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan opnå kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter statens regler på
området. Det kan ske i forbindelse med særlige arrangementer og kurser. Men det kræver, at det pågældende afdelingsbestyrelsesmedlem kan godtgøre, at han
eller hun faktisk trækkes i løn af sin arbejdsgiver.
Den tabte arbejdsfortjeneste skal være dokumenteret
ved en erklæring fra arbejdsgiveren om, at der er foretaget løntræk og med oplysning om, hvor stort
løntrækket har været.
TELEFON
Der kan ikke bevilges fri telefon til et afdelingsbestyrelsesmedlem, da fri telefon betragtes som honorar.
Dette gælder både fastnetstelefon og mobiltelefon,
men man kan som afdelingsbestyrelsesmedlem få et
telefontilskud. Beløbet afholdes over afdelingens rådighedsbeløb.
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Den sociale klumme
Ejendomsfunktionærer på skolebænken
Det er ikke kun de boligsociale medarbejdere, der må forholde sig til de udfordringer, der er i de udsatte bolig‐
områder. Ejendomsfunktionærerne i de udsatte boligområderne kan også komme ud for lidt af hvert, som måske
ikke lige er en del af deres jobbeskrivelse, og som kan være vanskeligt at håndtere.
For at ændre på det tilbyder den boligsociale helhedsplan i Sundholmskvarteret boligområdets ejendomsfunktio‐
nærer en miniuddannelse, der har til formål at give dem nogle praktiske og mentale metoder til at kunne håndte‐
re disse udfordringer. Det kan være konfliktløsning med beboere, hvor forskelle i den kulturelle baggrund gør
kommunikationen vanskelig eller rådgivning og støtte til beboere, der lider af en psykisk lidelse og har brug for
hjælp.
Uddannelseskonceptet ”De blå ressourcer” er lånt fra et boligsocialt projekt i Aalborg, hvor det har været gen‐
nemført med stor succes.
Det har ligeledes været en stor succes i Sundholmsvejkvarteret, hvor 23 ejendomsfunktionærer fra helhedspla‐
nens afdelinger har deltaget i det otte måneder lange uddannelsesforløb, der blev afsluttet med diplomoverræk‐
kelse den 26. maj 2011.

Temamøde om tryghed
Den 22. marts var Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde vært for et rigtig velbesøgt temamøde om
tryghed i afdelingerne.
Inviteret var Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør og nuværende konsulent for Sikker By, København samt
Karsten Nielsen fra Kriminalpræventivt råd. Hver især havde de kendskab til de problematikker, der kan være
omkring trygheden i boligområder generelt, og begge har de beskæftiget sig specifikt med trygheden i to VIBO
afdelinger.
Overordnet var Per Larsens budskab, at det var vigtigt ikke at gå i panik over de verserende bandekonflikter, selv‐
om de er tæt på i nogle af vores afdelinger. Den almindelige beboer i afdelingerne er ikke en part af konflikten og
derfor heller ikke i skudlinjen.
Det bedste, man som beboere kan gøre for at øge trygheden er, at skabe liv og aktiviteter i sit boligområde. Be‐
boerne skal herigennem signalere tydeligt, at man ikke ønsker, at vold og kriminalitet skal være en del af gadebil‐
ledet i ens boligområde. Opfordringen fra Per Larsen til beboerne var, at de skulle ”generobre” det offentlige
rum; bruge gårdmiljøer, pladser og parker på en positiv måde. Med hans egne ord: ”Lad os ryge de bavianer ud
med grillene til sommer”.
Her understregede Per Larsen afdelingsbestyrelsernes vigtige rolle. De må, som han sagde, godt ”sparke folk i
røven” i forhold til at komme ud og være med. Samtidig understregede han, at bestyrelserne er en vigtig samar‐
bejdspartner for kommunen i forhold til at få defineret problemstillingerne i et boligområde, så man sammen
kan handle på det.
fortsættes næste side..
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...fortsat fra forrige side.

Til boligforeningen var budskabet, at de boligsociale helhedsplaner er et rigtig godt værktøj, som det er vigtig at
holde fast i. De giver mulighed for at arbejde med forældrene til potentielle kommende bandemedlemmer eller
småkriminelle, og de giver kommunen mulighed for at handle hurtigt på sager.
I den forbindelse sagde Per Larsen også, at det at skabe tryghed er et fast arbejde. Der kommer hele tiden nye
potentielle uromagere til, som kommune, politi og boligsorganisationer skal samarbejde om at håndtere.
Karsten Nielsen havde taget både de teoretiske og praktiske briller på i hans oplæg. Han fremhævede, at det var
vigtigt at skelne mellem følelsen af tryghed og så den egentlige risiko i et boligområde, som ikke altid hænger
sammen.
Uanset om utrygheden er reel eller oplevet havde Karsten Nielsen dog en række gode råd til, hvad man kunne
arbejde med i praksis i boligområderne.
Han fremhævede blandt andet to generelle effekter ”Broken‐window‐effekten” og ”beskyttende øjne effekten”
”Broken‐window‐effekten” handler om, at et rent og pænt område fri for graffiti, skrald og generel nedslidning
er beviseligt tryghedsskabende. Effekten består i, at hvis først noget er i stykker, opfordrer det til, at der heller
ikke passes på resten og omvendt, ser der pænt og ordentligt ud, signalerer det, at der passes på området, og at
dem der bor der tager ansvar for det. I den sammenhæng understregede Karsten Nielsen, at ejendomsfunktio‐
nærerne er nogle af de vigtigste medarbejdere i forhold til at skabe tryghed igennem deres arbejde med at vedli‐
geholde boligområdet.
”Beskyttende øjne” effekten handler om, at vi alle sammen er med til at øge trygheden ved vores blotte tilstede‐
værelse. Altså en form for social kontrol. Både igennem at bruge fællesområderne til aktiviteter og lignende og
ved at være ”øjne og ører”, når vi færdes i området og i vores lejligheder.
For at de ”beskyttende øjne” skal have en effekt, er det naturligvis vigtigt, at de har mulighed for at se, hvad der
foregår. Derfor er det vigtigt, at oversigtsforholdene i boligområdet er gode. Det kan blandt andet sikres ved at
arbejde med belysning, åbninger i facader og gavle, tilskæring af buske og træer og kombinering af færdselsarter.
Alt i alt et rigtig godt temamøde med mange gode pointer, som vi håber, at afdelingerne vil gå hjem og bruge af i
deres eget boligområde.
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Direktion
Erland Germer
Tlf.: 3342 0045 - E-mail: eg@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
Tina Kastberg
Tlf.: 3342 0036
E-mail: tk@vibo.dk

It-afdeling

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

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

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

Byggefunktion

Linda Andersen
Kreditoransvarlig
Tlf.: 3342 0051
E-mail: lan@vibo.dk

John Christensen
Tlf.: 3342 0024
E-mail: jc@vibo.dk
Iben Lehm
Tlf.: 3342 0026
E-mail: il@vibo.dk

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

Controller
Anne-Merethe Bryder
Tlf.: 3342 0031
E-mail: amb@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, 122, 137,
177, 187 og 810
Tlf.: 3342 0054
E-mail: lab@vibo.dk
Pernille Steffensen
(barselsorlov)
Karen Sørensen
(barseslvikar)
Afd.: 111, 112, 114, 123, 127, 133,
147 og 155
Tlf.: 3342 0055
E-mail: kas@vibo.dk
Gitte Dam
Afd. 109, 115, 118, 134, 142,
175, 179 og 802
Tlf.: 3342 0052
E-mail: gda@vibo.dk

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

Udlejningsafdeling
Tine Pedersen
Afd.: 210, 211, 212, 213, 214,
225, 238, 265, 266, 267, 268,
270, 293, 306, 350, 395 og 397
E-mail: tp@vibo.dk
Lisa Andersen
Afd.: 101, 102, 103, 401, 403,
405, 406, 820, 981 og 985
E-mail: la@vibo.dk
Birthe Larsson
Afd.: 106, 107, 108, 115, 118,
123, 127, 142, 147, 173, 175,
179 og 802
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, 121, 129, 135, 141, 155,
159, 177, 187, 199, 812 og 830
E-mail: skj@vibo.dk
Marianne Hansen
Omstillingen
E-mail: mah@vibo.dk

Drift afdelinger

Drift afdelinger
København, Frederiksberg,
Rødovre, Tårnby og
Høje Taastrup
Henrik Nielsen
Tlf.: 3342 0032
E-mail: hn@vibo.dk

Driftssekretariat
Pia Mortensen
Tlf.: 3342 0023
E-mail: pm@vibo.dk
Sussi Høiagaard
Tlf.: 3342 0022
E-mail: sh@vibo.dk
Henrik G. Nielsen (Syd)
Tlf.: 3342 0056
E-mail: hgn@vibo.dk
Berit Mikkelsen (Syd)
Afd. 112, 114, 116, 133, 140,
153 og 819
Tlf.: 3254 2614
E-mail: bm@vibo.dk
Kåre Andresen (Midt/Vest)
Tlf.: 3342 0035
E-mail: ka@vibo.dk
Helle G. Olsen (Vest)
Tlf.: 4656 2611
E-mail: vest@vibo.dk

Fredensborg, Hillerød og
Gribskov

Carsten Klausen (Øst)
Tlf.: 3342 0034
E-mail: ck@vibo.dk

Søren Kjerulff
E-mail: sk@vibo.dk

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

Helle F. Jonassen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E-mail: nord@vibo.dk
Britta Nielsen (Nord)
Tlf.: 4839 4647
E-mail: nord@vibo.dk
Stina H. Guidje (Nivå)
Tlf.: 4914 4213
E-mail: nivaa@vibo.dk

Drift teknik
H.C. Stolten
Tlf.: 3342 0028
E-mail: hc@vibo.dk
Vibeke Klysner
Tlf.: 3342 0021
E-mail: vk@vibo.dk

