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GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR
FRA BESTYRELSEN
2011 har været et udfordrende, travlt, men også spændende år for Boligforeningen VIBO.
Bestyrelsens absolut mest tidskrævende arbejdsopgave i år har været udarbejdelse af en handlingsplan med udgangspunkt i det målsætningsprogram,
repræsentantskabet godkendte på sidste års repræsentantskabsmøde. Med
stort engagement fra administration, virksomhedsnævn og generelt alle
medarbejdere kunne bestyrelsen på afdelingsbestyrelseskonferencen i oktober fremvise det endelige resultat.
Udover, at vi løbende vil følge med i fremdriften af vedtagne handlinger,
vil vi, når det falder naturligt, justere tiltag og vedtage nye tiltag, for opfyldelse af målsætningsprogrammet.
Den økonomiske krise har heldigvis ikke ramt VIBO lige så hårdt som så
mange andre steder. Vi må dog erkende, at vi enkelte steder har haft problemer med at genudleje vores boliger. Bestyrelsen har derfor besluttet at
dække afdelingernes tomgangstab i budgetårene 2009/2010 og 2010/2011.
Det er vigtigt, at vi er på forkant med udlejningssituationen, og ud fra vores viden samt fakta kan iværksætte løbende markedsføring i forbindelse
med at fastholde nuværende og tiltrække nye ansøgere til vores ventelister
således, at vi hele tiden er på forkant med udlejningssituationen i vores
afdelinger. Bestyrelsen vil - i samarbejde med administrationen - arbejde
videre med denne opgave.
VIBO er blevet større. På repræsentantskabsmøder i henholdsvis København og Gribskov besluttede man at fusionere de to selskaber. VIBO København byder Gribskov-selskabet velkommen til Boligforeningen VIBO.
Bestyrelsen kom ud af repræsentantskabsmødet med en intakt bestyrelse.
Mohammed Siam blev genvalgt som næstformand, og Karen Nørrebro og
Peter Schneider blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Jeg ønsker tillykke med genvalget og ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Vi fortsætter med 2 formandsmøder næste år og kursus for nye afdelingsbestyrelser i april, regnskabskurser i september, to edb-kurser, tre temamøder og selvfølgelig afdelingsbestyrelseskonference i oktober. Et af de planlagte temamøder næste år komme til at omhandle skybrud – er vi sikret
godt nok
Slutteligt vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke alle
VIBO’s medarbejdere for en rigtig god indsats i året, der
er gået. Jeg vil også gerne takke alle afdelingsbestyrelser
for det enorme arbejde, der bliver lagt i den enkelte afdeling. Uden jer var der intet beboerdemokrati.

Fortsættes næste side...
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… fortsat fra forrige side.

Der skal også lyde en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. Vi
har skulle træffe nogle svære beslutninger, og jeg er stolt og tryg ved det arbejde, vi i fællesskab udfører.
Jeg vil gerne, på vegne af hele bestyrelsen ønske direktion, administration samt alle medarbejdere og afdelingsbestyrelser en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Venlig hilsen
Formand for VIBO, Jackie Lauridsen

VIBO København
På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2011 godkendte bestyrelsen årsregnskabet for 2010/11 samt budget for
2012/13.
VIBO’s revisor Steen Ingtrup deltog i mødet og gennemgik revisionsprotokollatet til årsregnskabet, som herefter blev godkendt.
Handlingsplan for 2011-2015, som behandles og evalueres på samtlige bestyrelsesmøder blev drøftet, og revisioner blev godkendt.
Bestyrelseskonference 7. – 8. oktober 2011 blev evalueret, og emner til næste års konference blev drøftet.
Efter en gennemgang af forudsætningerne for en eventuel sammenlægning med VIBO Gribskov besluttede
bestyrelsen, at anbefale en sammenlægning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. november 2011.
Fredensborg Kommunes ønske om forlængelse af aftale om fleksibel udlejning var på dagsordenen, og bestyrelsen godkendte, at aftalen forlænges for en 4-årig periode med de hidtil gældende kriterier.
Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde forelagde et oplæg til kursus- og mødekalenderen for 2012.
På bestyrelsesmøderne den 17. november 2011 og 24. november 2011, drøftedes primært planlægning af
det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. november 2011.
VIBO’s ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt den 24. november 2011
Mohamed Siam blev genvalgt som næstformand, og efter kampvalg, blev Karen Nørrebro og Peter Schneider
genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen ser herefter (fortsat) således ud:
Jackie Lauridsen, afd. 134, formand
Mohamed Siam, afd. 113, næstformand
Karen Nørrebro, afd. 135
Peter Schneider, afd. 106
Birgitte Karr, afd. 107
Pia Fischer Larsen, afd. 112
Anne-Merethe bryder (medarbejderrepræsentant)
Der er udsendt særskilt referat fra mødet, men det skal nævnes, at repræsentantskabet godkendte sammenlægningen mellem VIBO Gribskov og VIBO København.
På bestyrelsesmødet den 15. december 2012 godkendte bestyrelsen mødeplan for 2012.
De nyligt overståede styringsdialogmøder med Københavns Kommune og Fredensborg Kommune blev drøftet.
Bestyrelsen tog det udarbejdede referat fra styringsdialogmødet med Fredensborg Kommune til efterretning,
og det aftaltes at genoptage drøftelserne vedrørende styringsdialogmødet med Københavns Kommune, når der
foreligger et referat.
VIBO er - sammen med andre almene boligorganisationer i Hillerød - blevet indbudt til at deltage i et udbud
vedrørende opførelse af familieboliger på en grund beliggende Klostervej 28 i Hillerød. Det påregnes, at der
kan opføres 12 familieboliger på grunden.
Fortsættes næste side...
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Fortsættes fra forrige side...

Bestyrelsen besluttede - i samarbejde med Kuben Management - at gå videre med sagen, der herefter forelægges på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. januar 2012. Tilbud skal afleveres senest den 16. januar 2012.
Bestyrelsen konstituerede sig i henholdsvis Byggeudvalg, Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde og
Informationsudvalg således:
Byggeudvalget, bestående af:

Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde, bestående af:

Informationsudvalget,
bestående af:

Jackie Lauridsen, formand
Peter Schneider
Karen Nørrebro
Mohamed Siam
Birgitte Karr
Pia Fischer Larsen
Anne-Merethe Bryder
Tina Kastberg
Kaare Vestermann

Mohamed Siam, formand
Birgitte Karr
Karen Nørrebro
Charlotte Sommer Bjørnsgaard
Tanja Thomsen Bæklund
Kaare Vestermann

Jackie Lauridsen, formand
Peter Schneider
Birgitte Karr
Pia Fischer Larsen
Lars Jensen
Tine Pedersen
Kaare Vestermann

19. december 2011 meddelte Københavns Kommune, at VIBO ikke har vundet konkurrencen om, at opføre 50
familieboliger og 24 ældreboliger i Valby.
19. december 2011 afholdtes informationsmøde i VIBO vedrørende økonomidirektør Erland Germers fratrædelse. 27 deltog i mødet, heraf to fra administrationen.

VIBO Gribskov
På bestyrelsesmødet den 14. november 2011 forberedte bestyrelsen det kommende ordinære repræsentantskabsmøde den 22. november 2011, der i år udover de normale punkter indeholdt et forslag om at fusionere
med VIBO København.
Bestyrelsen godkendte det notat, der var udarbejdet til brug for repræsentantskabsmødets behandling af forslaget.
På det ordinære repræsentantskabsmøde den 22. november 2011 blev Peter Nielsen, Birte Carlsen og Ulla
Christiansen alle genvalgt.
Vedrørende forslag om sammenlægning med VIBO København blev dette vedtaget med overvejende majoritet, men med baggrund i selskabets vedtægter, skulle spørgsmålet op på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som aftaltes afholdt den 6. december 2011.
På det efterfølgende garantforsamlingsmøde ligeledes den 22. november 2011 blev Mogens Madsen og
Kai Ambus begge genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde den 6. december 2011 således:
Mogens Madsen, garantvalgt, formand
Birte Carlsen, afd. 293, næstformand
Ulla Christiansen, afd. 293
Peter Nielsen, afd. 225
Lotte Bang Petersen, afd. 210
Sidsel Berg Jensen, afd. 210
Kai Ambus, garantvalgt.
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. december 2011, vedtog repræsentantskabet med stor
majoritet sammenlægning med VIBO København, der herefter effektueres den 1. juli 2012.
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Ny beboere
Når nye beboere får en lejlighed i VIBO, fremsendes en mængde skrivelser udover lejekontrakten, f.eks. husorden og vedligeholdelsesreglement. Det kan måske være svært at overskue i en periode, hvor man også har
travlt med at arrangere flytning. VIBO har derfor udarbejdet en kortfattet information, der udleveres sammen
med nøglerne. Det er tanken, at der løbende kan tilføjes og slettes i informationen, idet det dog tilstræbes, at
den aldrig bliver længere end en A4-side.
Informationen vil tillige være at finde på VIBOs hjemmeside.
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...

Jurahjørnet
Fortsættelse af lejemålet

I nogle situationer kan en person, som ikke står på lejekontrakten, få lov til at fortsætte lejemålet, selv om den
oprindelige lejer ikke længere bor i lejemålet. Det kan være tilfældet, hvis lejeren flytter på plejehjem eller dør.
Eller såfremt et par bliver skilt eller flytter fra hinanden.
Den person, der fortsætter lejemålet, indtræder i den eksisterende lejekontrakt og overtager alle rettigheder og
forpligtigelser i forhold til boligorganisationen, herunder det fulde ansvar for istandsættelse ved senere fraflytning. Der skal derfor ikke foretages syn eller laves ny lejekontrakt ved fortsættelse af lejemål. I praksis udarbejder boligorganisationen et tillæg til den oprindelige lejekontrakt, hvor den nye beboer, som overtager lejemålet,
bliver kontraktpart.
Fortsættelse af lejemålet ved død, flytning til plejehjem m.v.

Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret?

Såfremt lejeren dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet, jf. lov om leje af almene boliger § 71. Såfremt
beboeren ikke var gift, har en anden person ret til at fortsætte lejeforholdet, hvis denne har haft fælles husstand
med afdøde i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet. De samme regler gælder, såfremt lejeren flytter på plejehjem, ældrebolig eller i beskyttet bolig.
Hvis afdøde havde et barn under 18 år, kan boligorganisationen, i henhold til lov om leje af almene boliger §
72, give tilladelse til, at det pågældende barn fortsætter lejeforholdet. Dette kræver selvfølgelig en tiltrædelse af
barnets værge, da en person, som ikke er fyldt 18 år, ikke kan indgå økonomiske forpligtigelser.
Fortsættelse ved separation og skilsmisse
Såfremt en beboer bliver separeret eller skilt, kan parterne aftale, hvem der skal fortsætte lejemålet i henhold til
lov om leje af almene boliger § 72. Såfremt parterne ikke kan blive enige, vil der blive taget stilling til spørgsmålet af Statsforvaltningen i forbindelse med skilsmissebevillingen eller af domstolene ved en retssag. Boligorganisationen vil ikke kunne modsætte sig et eventuelt personskifte.
Fortsættelse ved samlivsophævelse
Dersom to parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de, jf. lov om leje af almene
boliger § 74, ligeledes aftale hvem af dem, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet. Denne regel har givet
anledning til flere retssager med henblik på at få afprøvet, hvornår der er tale om fælles husstand og samlivsophævelse.
Husstanden består som udgangspunkt af lejerens nærmeste familie, herunder ægtefælle, registreret partner eller
samlever samt disses mindreårige børn og stedbørn. Forældre og svigerforældre kan efter omstændighederne
tilhøre husstanden.
Der er ingen tvivl om, at reglen gælder ved ”almindelige” parforhold, som går i stykker. Omvendt har der været
flere retssager omhandlende samliv mellem voksne børn og forældre eller mellem søskende. Højesteret har i
2004 taget stilling til, at en 25 årig hjemmeboende søn ikke havde krav på at fortsætte lejemålet. Der er tidligere afsagt domme, der fastslår, at venner og søskende heller ikke har ret til at fortsætte lejemålet.
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Den sociale klumme
Kontaktpersonordningen
Kontaktpersonordningen er et resultat af den boligsociale aftale ind‐
gået mellem BL’s 1. Kreds og Københavns Kommune.
Ordningens formål er at give de almene afdelinger nem adgang til
deres lokale socialforvaltning, hvis de oplever sociale problemer i en
bolig.
I VIBO er det afdelingens ejendomsmester, der er kontaktperson.
På alle kommunens lokale socialcentre er der ansat én eller flere bo‐
ligrådgivere. De fungerer som kommunens kontaktperson og er der‐
med ”indgangen” til hele socialforvaltningen.
Ordningen fungerer helt banalt ved, at afdelingens kontaktperson
kontakter boligrådgiveren, hvis han bliver opmærksom på en familie
eller beboer med sociale problemer.
Det kan være gennem egne oplevelser, men også igennem henven‐
delser fra afdelingens beboere eller bestyrelse. Boligrådgiverne er
ansat for at forebygge eller afhjælpe boligsociale problemer og ryk‐
ker ud, når de får en henvendelse fra en afdeling. Herfra bringer de
sagen videre i systemet, hvis det er nødvendigt.

Hvis du oplever:
º at en medbeboer isolerer sig
º at det begynder at lugte fra et
lejemål

º at en ældre beboer virker diffus og
forvirret

º at børn eller unge ser ud til at mis‐
trives

º at en medbeboer viser tegn på
psykiske problemer

Så brug kontaktpersonord‐
ningen
Henvend dig til din ejen‐
domsmester, der kontakter
kommunen

Du kan finde flere oplysninger om ordningen på Københavns Kommunes hjemmeside. Her kan du også finde
listen over, hvem der er kontaktperson på de lokale socialcentre. Gå ind på www.kk.dk, klik på Det sociale
område > boligsocial indsats > kontaktpersonordningen.

Partnerskabstræer
Københavns Kommune har en ambition om at gøre byen grønnere. For at opfylde den har de et mål om at
plante 100.000 træer inden 2025.
Det vil de gerne have lidt hjælp til. Derfor navnet ”Partnerskabstræer”
Derfor tilbyder de nu at levere et mindre træ kvit og frit eller medbetale og plante et større træ, hvis man
har et areal at plante på, hvor træet kommer alle til gode. Det betyder, at det skal stå et sted, hvor det er
synligt i bybilledet eller på areal med offentlig adgang. Det eneste man skal gøre, er at plante træet (hvis
det er et lille træ) og passe og pleje det.
Hvis jeres afdeling lige står og mangler et træ eller flere for at gøre afdelingen lidt grønnere, så kontakt jeres
områdeleder, der kan hjælpe jer videre med ansøgningen.
I kan også selv gå ind på Københavns Kommunes hjemmeside og se mere:
http://www.kk.dk./Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/traeribyen/Partnerskabstraeer
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VIBO’s vagtordning
I takt med at flere og flere afdelinger vælger at indføre elektronisk adgangskontrol er VIBO’s
vagtordning udvidet til også at omfatte:
”Svigt i adgangskontrolsystemer i større omfang”
Den opdaterede vagtordning kan ses på VIBOs hjemmeside under punktet: ”Jeg bor i VIBO”.

Flere afdelingsbestyrelser og ejendomskontorer modtog i begyndelse af december brev fra YouSee, der
fortalte, at kontrakten med YouSee skulle ændres.
Dette var en fejl, og alle afdelingsbestyrelser burde
have fået et brev fra YouSee, hvor fejlen beklages.
Samtlige ændringer til kontrakten er fremsendt til
VIBO, der påtænker at underskrive aftalen.
Behovet for kontraktændring er opstået, idet IT-og
Telestyrelsen har besluttet, at andre udbydere skal
kunne have adgang til at benytte afdelingernes antenneanlæg til datakommunikation.

Boligforeningen opfatter det som værende i afdelingernes interesse, at afdelingen selv kan bestemme,
hvem man indgår aftale med og hvem, der har adgang
til antenneanlægget.
At binde sig til YouSee på de afdelinger der allerede
har aftale med YouSee forvejen, anser vi for problemløst, idet det ikke ændrer på kontraktaftalegrundlaget eller opsigelsesvarslinger i øvrigt, og såfremt
afdelingerne ønsker at indgå aftaler med anden udbyder, kan tillægget til kontrakten opsiges uden varsel.
Er der spørgsmål til ovenstående, kan H.C. Stolten
kontaktes, gerne telefonisk, på telefon 3342 0028.

Tiltrædelser:

Fratrædelser:

Fødselsdage:

Jubilæer:

Madmor/
aktivitetsmedarbejder
Anne Petersen
Driftsområde Øst - afd. 820
pr. 7.11.11

Ejendomsmesterassistent
Elvir Vejo
driftsområde Øst
pr. 30.11.11

Sekretariatsleder
Mikkel Josephsen
Sundholmskvarteret
50 år den 12.3.12

Ejendomsassistent
Ali Elouali
Driftsområde Øst
15 år den 5.2.12

Kontorassistent/vikar
Lene Abrahamsen
Sankt Peders Stræde/
Regnskabsafdeling
pr. 30.11.11

Ejendomsassistent
Martin Poulsen
Driftsområde Syd
30 år den 15.3.12

Ejendomsmester
Mostafa Rherbi
Driftsområde Syd
20 år den 12.2.12

Ejendomsmesterassistent
Henrik Wieth
Driftsområde Øst
pr. 1.1.12

Ejendomsassistent
Børne- & ungemedarbejder Finn Jørgensen
Driftsområde Syd
Jesper Olsen
50 år den 27.3.12
Sundholmskvarteret
pr. 14.12.11

Ejendomsmester
Tommi L. Larsen
Driftsområde Nivå
15 år den 7.3.12

Ejendomsassistent
Bent Z. Petersen
driftsområde Øst
pr. 31.1.12
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Direktion
Kaare Vestermann
Tlf.: 3342 0020 - E-mail: kv@vibo.dk

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

Regnskabsafdeling
Konst. regnskabschef
Anne-Merethe Bryder
Tlf.: 3342 0031
E-mail: amb@vibo.dk
Brigitte Tolderlund
Afd.: 225, 238, 265, 266, 267, 268,
270, 293, 350, 395, 397, 210, 211,
212, 213 og 306
Tlf.: 3342 0046
E-mail: bto@vibo.dk
Dinah Stuhde
Afd.: 104, 116, 119, 140, 153, 173,
199, 401, 403, 405, 406, 812, 981
og 985
Tlf.: 3342 0047
E-mail: ds@vibo.dk

Lars Hansen
Tlf.: 3342 0033
E-mail: lh@vibo.dk

Sandie Rousing
Afd.: 117, 120, 121, 129,135,
141, 155, 159, 177, 187 og 830
Tlf.: 3342 0050
E-mail: sr@vibo.dk

Byggefunktion

Linda Andersen
Kreditorer
Afd. 109 og 110
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

Yvonne Ersgaard
Afd.: 101, 102, 103, 105, 214 og 820
Tlf.: 3342 0053
E-mail: ye@vibo.dk
Britt L. Kirkegaard
Lønningsbogholderi
Afd.: 127, 142, 147 og 175
Tlf. 3342 0027
E-mail: blk@vibo.dk
Pernille Steffensen
(barselsorlov)
Karen Sørensen
(barseslvikar)
Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 123, 179
og 802
Tlf.: 3342 0055
E-mail: kas@vibo.dk
Gitte Dam
Afd. 111, 112, 113, 114, 122, 133, 134,
137, 810 og 819
Tlf.: 3342 0052
E-mail: gda@vibo.dk

Udlejningsafdeling
Tine Pedersen
Afd.: 306, 350, 395 og 397
E-mail: tp@vibo.dk

Drift afdelinger
København, Frederiksberg,
Rødovre, Tårnby og
Høje-Taastrup

Lisa Andersen
Afd.: 101, 102, 103, 981 og
985
E-mail: la@vibo.dk

Henrik Nielsen
Tlf.: 3342 0032
E-mail: hn@vibo.dk

Birthe Larsson
Afd.: 106, 107, 108, 115, 118,
123, 127, 142, 147, 173, 175,
179, 802 og 820
E-mail: bl@vibo.dk

Driftssekretariat

Linda Stark
Afd.: 110, 111, 112, 113, 114,
116, 122, 133, 134, 137, 140,
153, 401, 403, 405, 406, 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, 210, 211,
212, 213, 214, 225, 238, 265,
266, 267, 268, 270, 293, 812
og 830
E-mail: skj@vibo.dk
Marianne Hansen
Omstillingen
E-mail: mah@vibo.dk

Drift afdelinger

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
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