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  - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere  

Nr. 1 - april 2012 

VIBO var på boligmesse i Forum 
Møder/kurser m.m. 2012: 
 
 

Temamøder: 
 
 

Boligsocialt emne 
22. maj 2012 
kl. 17.00 - 20.00 
 

Afdelingshjemmesider 
25. september 2012 
kl. 17.00 - 20.00 
 

Formandsmøder: 
 
28. august 2012, kl. 17.00 
 
 

Kurser: 
 

Regnskabs- og budgetkurser over 
2 aftener 
5. september 2012 
12. september 2012 
kl. 17.00 - 20.00 
 

2 edb-kurser 
Datoer ikke planlagt 
 
 
 

Arrangementer i øvrigt: 
 

Konference for nye afdelings-
bestyrelser 
27./28. april 2012 
 

Konference for afdelings-
bestyrelser 
5./6. oktober 2012 
 

Ordinært repræsentantskabsmøde 
i VIBO København 
29. november 2012, kl. 19.00 

Fredag den 16. marts 2012 kl. 12.00 blev dørene slået op til 3 dage med 
boligmesse i Forum.  
Der var 5.792 besøgende på boligmessen, som kunne fornøje sig blandt de 
95 stande, som var på messen, heriblandt VIBO. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIBO havde en udlejningsstand på 21 m², der blev indviet med vores nye  
inventar fremstillet til denne stand og til fremtidige arrangementer. Denne 
blev positivt kommenteret af andre udstillere og besøgende. 
På messen deltog medarbejdere fra udlejningsafdelingen, og som noget nyt 
deltog der også medarbejdere fra driftsafdelingen, der kunne fortælle om 
de muligheder, der er som lejer i VIBO, hvis man f.eks. ønsker nyt køk-
ken/bad og meget mere. 
Endnu et nyt tiltag var, at 3 bestyrelsesmedlemmer deltog på messen.  
Jackie Lauridsen, Mohamed Siam, og Birgitte Karr kunne bl.a. fortælle 
om, hvordan det er at være lejer i VIBO og om beboerdemokratiet. 
Vi tilbød gratis opskrivning alle dage, det var der flere, der benyttede sig 
af. Alle, der blev skrevet op, fik en VIBO USB nøgle og et VIBO net med 
udlejningsmateriale og information om VIBO. 

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 VI-
BO’s medarbejdere, selskabs-  
og afdelingsbestyrelser.  
Oplag: 350 

Administrationen ønsker alle 
en god påske ! 
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 VIBO København 
 
På ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. januar 2012 godkendte repræsentantskabet, at VIBO 
afgav et tilbud på en byggegrund beliggende Klostervej 28 i Hillerød, for opførelse af 12 til 15 familieboliger. 
Det er Hillerød Kommune, der udbyder grunden, og der forligger p.t. ikke et resultat af Hillerød Kommunes 
vurdering af de indkomne tilbud. 
På bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 godkendte bestyrelsen forhøjelse af bestyrelsesvederlag jf. BL’s 
retningslinjer. 
Herunder drøftedes VIBO’s organisation, kompetenceregler samt opfølgning på medarbejdertilfredshedsunder-
søgelsen, som blev afholdt i efteråret 2011. 
Bestyrelsen tiltrådte en aftale med Københavns Kommune om opkvalificering og job i hovedstadsregionens 
udsatte boligområder. 
I forbindelse med planlægning af kommende møder/kurser drøftede bestyrelsen: 
Forberedelse af formandsmøde 21. februar 2012 
Forberedelse af bestyrelseskonference 22./23. marts 2012  
Forberedelse af temamøde 27. marts 2012  
Forberedelse af kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 27./28. april 2012  
Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference 5./6. oktober 2012  
For så vidt angik styringsdialogmøder, evaluerede bestyrelsen styringsdialogmøde med Københavns Kommu-
ne som blev afholdt 7. december 2011. 
På bestyrelsesmøde den 29. februar 2012 blev der orienteret om den nye organisationsplan for VIBO, der 
træder i kraft 1. marts 2012, hvor Anne-Merete Bryder bliver økonomichef, og hvor driften gøres 1-strenget, 
med Henrik Nielsen som områdechef. 
Herudover godkendte bestyrelsen revideret forretningsorden for bestyrelsen og for direktøren samt justering af 
personalepolitikken. 
Vedrørende kredsvalg besluttede bestyrelsen, at Mohamed Siam og Birgitte Karr opstilles som kredsrepræsen-
tanter i 1. kreds og Jackie Lauridsen som suppleant. Endvidere opstiller Karen Nørrebro som kredsrepræsen-
tant til 9. kreds. 
Vedrørende nybyggeri blev det oplyst, at kvoten for almene boliger i København er på 100 almene familieboli-
ger i 2012.  
Bestyrelsen besluttede, at man i samarbejde med Cobe Arkitekter og Kuben igen skulle forsøge sig med et bud 
med det projekt i Valby, som ikke vandt i Københavns Kommunes udbud for 2011. 
Fristen for afgivelse af tilbud er 6. juni 2012 og administrationen vil i samarbejde med Cobe Arkitekter og Ku-
ben få udarbejdet et tilrettet projekt, der forud for tilbudsafgivelsen vil kunne blive forelagt et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde. 
På bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 godkendte bestyrelsen byggeskaderegnskab for VIBO afd. 306, Ro-
senparken/Hareløsevej, Skævinge. 
Herudover evaluerede bestyrelsen VIBO’s deltagelse på boligmessen i Forum. 
 
 

VIBO Gribskov 
 
Landsbyggefonden har godkendt særstøtte (kapitaltilførsel) på kr. 400.000 til VIBO, afdeling 212 Bavneager. 
Særstøtten tilføres afdelingen via VIBO Gribskovs dispositionsfond med kr. 80.000, Gribskov Kommune med 
kr. 80.000, Nykredit med kr. 80.000 og Landsbyggefonden med kr. 160.000. 
For så vidt angår VIBO, afdeling 213 Langedam, har Landsbyggefonden godkendt særstøtte med kr. 1.150.000. 
Særstøtten tilføres afdelingen via VIBO Gribskovs dispositionsfond med kr. 230.000, Gribskov Kommune 
med kr. 230.000, Nykredit med kr. 230.000 og Landsbyggefonden med kr. 460.000. 

Fortsættes næste side... 
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Jubilæer: 
 

Direktør 
Kaare Vestermann 
25 år den 1.5.12 
 

Kontorassistent 
Marianne Hansen 
Sankt Peders Stræde/
omstillingen 
20 år den 11.5.12 
 

 

Fødselsdage: 
 

Kontorassistent 
Marianne Hansen 
Sankt Peders Stræde/
omstillingen 
60 år den 27.5.12 
 

Ejendomsassistent 
Youssef Kharchaf 
Driftsområde Syd 
40 år den 11.6.12 
 

Serviceteknikker 
Kenneth Nielsen 
Driftsområde Syd 
30 år den 18.6.12 
 

Ejendomsassistent 
Kim Nielsen 
Driftsområde Øst 
50 år den 15.7.12 

Tiltrædelser: 
 

Ejendomsassistent 
Ole Pharsen 
Driftsområde Øst 
pr. 13.2.12 
 

Kontorassistent/barslsvikar 
Britt Partov  
Sankt Peders Stræde/ 
údlejningsafdelingen 
pr. 1.6.12 

Fratrædelser: 
 

Madmor/
aktivitetsmedarbejder 
Anne Petersen 
Driftsområde Øst/afd. 820 
pr. 27.2.12 
 

Kontorassistent/barslsvikar 
Karen Sørensen 
Sankt Peders Stræde/ 
økonomiafdelingen 
pr. 31.3.12 
 

Børne- & unge  
medarbejder 
Preben Koch 
Mimerskvarter 
pr. 31.3.12 

Formandsmøde 
 

Den 21. februar 2012 afholdes formandsmøde med 13 deltagere samt 3 fra administrationen. 
Kaare Vestermann orienterede om ny organisation pr. 1. marts 2012.  
Vedrørende driften var der modtaget følgende emner: 
º el-biler og parkeringsmulighed 
º status på afværgeforanstaltninger i forbindelse med oversvømmelser (kloakafspærring) 

º hvor langt er VIBO kommet med beredskabsplan ?  
º hvem gør hvad i driften ? 

º arbejdsfordeling mellem ejendomsmester – områdeleder – driftsleder. Det er nogle gange svært at vide 
hvor man skal henvende sig og til hvem 

Herunder behandledes punktet ”Københavns Kommunes tilsyn med afdelingens vedligeholdelsesstandard og 
henlæggelser. 
 
Formandsmøde afsluttedes med erfaringsudveksling og orientering fra bestyrelsen. 
 
Der udsendes særskilt referat af formandsmødet samtlige afdelingsbestyrelsesformænd. 
 
Temamøde 
 

Temamøde den 27. marts 2012 om LAR (Lokal Afledning af Regnvand – se side 4. 
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..fortsat fra forrige side 
 

I tilsagnet er anført, at der på grund af afdelingernes nuværende tilstand og under hensyntagen til udlejningssi-
tuationen, herunder fraflytningsfrekvensen fastholdes huslejen frem til 30.06.2013 og derefter forhøjes husle-
jen pr. 01.07.2013 og 01.07.2014 i takt med inflations- og omkostningsudviklingen, idet der forudsættes en 
inflationsudvikling på 2,5% p.a. 

Den nuværende husleje for de 2 afdelinger er for afdeling 212: kr. 934,00 pr. m²  pr. år og for afdeling 213: kr. 
931,00 pr. m²  pr. år.  
Efter en drøftelse på bestyrelsesmødet i VIBO Gribskov onsdag, den 28. marts 2012 godkendte bestyrelsen, at 
der fra selskabets dispositionsfond bidrages med selskabets andel af særstøtten, svarende til kr. 80.000, for så 
vidt angår afdeling 212 Bavneager og kr.230.000 for så vidt angår afdeling 213 Langedam 
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Tirsdag den 27. marts 2012 afholdt Boligforeningen VIBO et temamøde for afdelingsbestyrelser og ansatte. 
Temaet var klimaforandringer med fokus på skybrud og de udfordringer, det giver afdelingerne nu og i fremti-
den. Hvordan sikrer afdelingerne sig bedst mod skader forårsage af klimaforandringer? 
Temamødet var en succes med 36 deltagere, fordelt på 10 afdelinger. 
Ved mødet var indlæg fra 4 oplægsholdere, som alle leverede spændende og vedkommende indlæg og spørge-
lysten var stor. 
Alt materiale fra temamødet er uploaded på VIBO’s hjemmeside og kan findes i kalenderen under afholdte 
møder eller ved at følge understående url: 

http://www.vibo.dk/vibo/cms/item/showItem.do?action=showItem&id=16 

Talerne, som Boligforeningen havde valgt at invitere, var: 
 
Indlæg om klimaudfordringer og klimatilpasning ved Palle Sørensen fra Københavns Kommune  

Palle Sørensen fortalte om Københavns klimatilpasningsplan, som han har været projektleder på. Klimatil-
pasningensplanen er et meget omfattende emne, så til dagen var der valgt at fokusere på klimatilpasning i 
forbindelse med skybrud. 
Planen indeholder analyser af scenarier for den forventelige klimaudvikling i fremtiden, beskriver de mu-
ligheder, der er for at arbejde med klimatilpasning og hvilke tiltag, kommunen arbejder med. 
Københavns Kommune er en af de få kommuner i Danmark, som er så langt med deres arbejde, og man må 
forvente, at mange kommuner vil følge efter med tilsvarende arbejder. 
I Københavns Kommune er der mange udfordringer. Regnvandsmængden vil øges, Skybrud vil komme hyp-
pigere og voldsommere. Samtidig påregner man, at havet vil stige med ca. 1 meter. I København løber 
regnvand og spildevand i de samme rør. Det er et problem, når regnvandsmængden øges periodisk så vold-
somt. 
Man arbejder efter en plan, hvor oversvømmelser kun sker hvert 10. år. Men der kommer langt flere over-
svømmelser, så alle husejere er nødt til at gøre noget. 
Man ønsker at flytte så meget regnvand som muligt væk fra afløbsledningerne, for det er afløbsvandet, der 
giver de værste og dyreste skader. 
Der er ikke i Københavns Kommune planer om at udbygge det eksisterende kloaknet, bl.a. fordi dette vil 
blive alt for dyrt. Derfor arbejdes der primært på at der lokalt afledes så meget regnvand som mulig. 
Planen er, at husejere skal søge at lede regnvand væk fra afløbsledningerne inden for egen matrikel. De må 
godt ved skybrud lede regnvand til offentligt areal, men helst kunne holde det på eget areal. De skal beskyt-
te kældre mod regnvandsindtrængen og sikre afløbsledninger, så afløbsvand ikke trænger ind i bygningerne 
(højvandslukke). 

TEMAMØDE OM KLIMAFORANDINGER OG FREMTIDSSIKRING  

Nyhedsbrev nr. 1 - marts 2012 Nyhedsbrev nr. 1 - april 2012 
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...fortsat fra forrige side 

 
Københavns Kommune laver løsninger til det offentlige areal for opmagasinering af regnvand ved skybrud. 
Palle Sørensen pegede på løsningen i Ørestaden. 

 
Indlæg om skybrud og forsikring ved Riccardo Krogh Pescatori fra Forsikring og Pension 

Riccardo Krogh Pescatori fortalte om skybrud og forsikringer. Udgifterne til skadesdækning er eksploderet 
efter sidste års skybrud, og krav til skader og dækninger hos mange selskaber er blevet højere. 
Forsikringsselskaberne er interesserede i at klæde deres kunder på til at sikre deres værdier og at arbejde 
fremadrettet. Et manglende samarbejde kan resultere i opsagte vandskadeforsikringer. 
Som en særlig service har Forsikring & Pension lavet hjemmesiden: 
www.forsikringsvejret.dk. 
På forsikringsvejret kan du se, om der er kommet så meget nedbør, der hvor du bor, at der er tale om 
"voldsomt skybrud". 
Forsikringsvejret.dk er blandt andet lavet for at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring det vejrmæssi-
ge grundlag for forsikringsdækning af vejrskader, for bedre kundebetjening og for at styrke selskabernes 
skadesbehandling med bedre og akkurate data. 
For at skadeforebygge kan man ligeledes tilmelde sig en gratis SMS-ordning , hvor der sendes en sms ved 
varsling om udsigt til hårdt vejr på ens adresse (storm og kraftig regn). 

 
Indlæg om skybrud og muligheder for at håndtere regnvand ved Gitte Hansen 

Gitte Hansen fra Orbicon viste løsningsmodeller fra Danmark, Tyskland og Sverige, hvor man havde indar-
bejdet håndtering af regnvand ind i projekter i boligområder og i offentlige arealer. Når man vælger at af-
koble sin ejendom fra det offentlige kloaksystem og håndterer sit regnvand lokalt, kaldes det LAR (LAR er 
forkortelsen for ”lokal afledning af regnvand”). Hun redegjorde for muligheder for at adskille regnvand og 
afløbsvand og gav fornuftige ideer til at sikre sine huse (kældre). Gittes handlingsplan var følgende: 
Implementering af en god beredskabsplan. 
Klimasikring af bygninger og anlæg. 
Klimasikring af det åbne land, byområdet og afløbssystemet. 
 
FEM GODE RÅD MOD OPSTUVNING I KLOAKKER 

1. Sløjfe eller spærre unødvendige afløb. 
2. Højvandslukker 
3. Hæve overkanten af alle afløb mindst 30 cm over høje-

ste opstuvningskote. 
4. Pumpebrønd til afløb under opstuvningskoten. 
5. Systematisk rensning og vedligeholdelse af afløbsin-

stallationer. 
 
Indlæg om projekter om LAR (lokal opsamling af regnvand) ved Marie Thing 

Marie Thing viste en lang række af projekter, hvor man havde indarbejdet regnvand fra skybrud i nogle 
naturlige løsninger i udearealerne i boligbebyggelser og samtidig havde fået nogle levende og spændende 
udearealer, hvor vandet indgik som en del af oplevelsen. 
Marie Thing opfordrede til, at man når der skal fortages renoveringer af ejendomme og udearealer, ind-
tænker mulighederne for indarbejdelse af lokal afledning af regnvand i projekter. Lokal afledning af regn-
vand er den bedste måde at sikre sig mod skader fra oversvømmelser forårsaget af ekstrem regn.  

 
Fortsættes næste side... 

Nyhedsbrev nr. 1 - april 2012 
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...fortsat fra forrige side 

 
Hvad gør VIBO? 

Boligforeningen VIBO har som det første skridt mod at sikre afdelingerne mod skader efter skybrud, iværksat 
en screening af samtlige afdelinger med henblik på klimasikring af ejendommene. En screeningsrapport vil 
pege på nødvendige og relevante tiltag mod oversvømmelser og vandskader. 
Tiltag som forventes at skulle indarbejdes i afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesbudget. 
 
Hvad med økonomi til de større projekter? 

Når en ejendom opføres, betaler bygningsejeren et bidrag for tilslutning til kloaksystemet pr. boligenhed. Bi-
draget i København er betalt til KE (Københavns Energi). 
Der har været skrevet meget i dagspressen over det sidste år om mulighederne for at finansiere anlæg af udea-
realer med LAR-løsninger med den økonomi der kan rejses ved tilbagebetaling af dette tilslutningsbidrag. 
 
Den ordning, som har været gældende indtil videre, er midlertidigt standset, og der arbejdes i Københavns 
Kommune på et regelsæt for en ny ordning. Den nye ordning bliver knap så økonomisk fordelagtig som den 
gamle. 
 
En afdeling, som ønsker at aflede deres regnvand lokalt, må påregne at skulle skaffe midler til finansiering af 
en del af anlægget. 
 
Temamødet var arrangeret af Boligforeningen VIBO’s Byggefunktion ved John Christensen og Iben Lehm, 
som takker for det store fremmøde og et par gode timer. 

Boligforeningen har indgået kontrakt med firmaet 
Ekegreen Consult med henblik på en rapportering /
screening af afdelingerne mod vandindtrængning. 
 
Screeningen skal udmøntes i en rapport med oplæg til 
nødvendige og relevante tiltag mod oversvømmelser 
og vandskader, herunder en prioriteret oplistning af 
tiltag baseret på udbytte, contra investering. Ligeledes 
vil rapporten indeholde en kort årsagsbeskrivelse for 

eventuelle oversvømmelser i forbindelse med sky-
bruddet i juli 2011. Rapporten vil kunne danne grund-
lag for områdeledernes drøftelse med afdelingsbesty-
relserne på årsgennemgange af, hvilke tiltag der ville 
kunne tages for at mindske risikoen for oversvømmel-
ser ved skybrud. 

VIBO’s administrerende direktør Kaare Vestermann kan tirsdag 1. maj 
2012 fejre 25 års jubilæum i VIBO. Kaare blev den 1. maj 1987 ansat 
som driftschef i VIBO med det overordnede ansvar for boligforeningens 
ejendomme. I 2002 blev Kaare udnævnt til direktør.  
 

I løbet af sit 25 års virke har Kaare, både som driftschef og som direktør 
sat sit positive præg på VIBO i forbindelse med opførelse af nye afdelin-
ger, renovering af eksisterende afdelinger samt udvikling af beboerdemo-
kratiet og VIBO’s organisation.   
 

Det vil glæde foreningsbestyrelsen at se afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
og medarbejdere til en reception onsdag den 9. maj 2012 kl. 14-17 i 
Sankt Peders Stræde 49A. 
 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Kaare for et rigtigt godt samar-
bejde og for den indsats, han har ydet for VIBO gennem de sidste 25 år. 
 

Med venlig hilsen 
Jackie Lauridsen 
Formand VIBO 

Nyhedsbrev nr. 1 - april 2012 
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Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret? 

Efter at afdelingsbestyrelsesformanden har budt vel-
kommen, vælger afdelingsmødet en dirigent. Dirigen-
ten kan f.eks. være en beboer, en inviteret gæst eller 
en fra boligorganisationens bestyrelse eller admini-
stration. 
Formelt kan enhver være dirigent. Men afdelingsbe-
styrelsen bør dog for så vidt muligt undgå at bruge et 
af sine egne medlemmer. Personen skal fremstå så 
uafhængig af særinteresser som muligt. Det er endvi-
dere vigtigt, at dirigenten ikke på nogen måde giver 
sine egne holdninger til kende, men at vedkommende 
altid værner om og bevarer sin neutralitet.  
Enhver mødedeltager er forpligtiget til at følge diri-
gentens anvisninger. Når dirigenten først er valgt, er 
det dirigenten, som leder mødet, indtil mødet er slut 
eller indtil der vælges en ny dirigent. 
Dirigenten starter med at konstatere om indkaldelsen 
til mødet og dagsordenen er rettidigt udsendt. Herefter 
foreslår dirigenten et stemmeudvalg på mindst 2 per-
soner, som hjælper dirigenten ved gennemførelse af 
afstemninger. 
På mødet kan der kun tages beslutning om de punkter, 
der står opført på dagsordenen samt til rettidigt ind-
komne forslag. Alt skal på forhånd være bekendtgjort 
for beboerne. 
Dirigenten giver ordet til talerne i den rækkefølge, de 
melder sig. Talerne skal fortløbende holde sig til det 
punkt på dagsordenen, som er til debat. Er debatten 
om et punkt først afsluttet, kan der ikke på ny frem-
sættes forslag til det pågældende punkt. 
Udover at lede mødet, er det også dirigentens ansvar 
at sørge for, at der bliver taget et korrekt referat af de 
beslutninger, der bliver taget. 
Dirigenten har ret til at tage beslutninger i forhold til 
alle formelle spørgsmål, som ikke er reguleret af lov-
givningen, boligorganisationens vedtægter eller for-
retningsordenen for afdelingsmødet. 
Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål i forhold til forret-
ningsordenen, er det derfor i sidste instans dirigentens 
afgørelse, som tæller. Det samme gør sig gældende, 
hvis der opstår usikkerhed omkring gennemførelsen 
af en afstemning. 
På nogle punkter kan dirigenten dog ikke på egen 
hånd tage beslutninger, men skal sikre sig afdelings-
mødets opbakning. Dette gælder. 
º Hvis mødet skal stoppe, før dagsordenen er færdig-

behandlet 
º Hvis mødet skal udsættes til en anden dag 

º Hvis en sag eller et forslag skal afvises fra dagsor-
denen 

º Hvis en afstemning ønskes undladt eller udsat 
Dirigenten bør under alle omstændigheder løbende 
være i dialog med forsamlingen. Dirigenten bør altid 
så vidt muligt undgå konfrontationer og dermed risi-
kere at havne i en situation, hvor vedkommende må 
trække sig. Det bemærkes for en god ordens skyld, at 
hvis en deltager i forsamlingen stiller forslag om valg 
af en ny dirigent, skal dette forslag – som et forslag til 
forretningsordenen – straks sættes til drøftelse og af-
stemning. Det samme gælder, hvis dirigenten selv 
ønsker at træde tilbage. 
Det er dirigenten, som styrer personvalg og afstem-
ninger. Det er således væsentligt, at dirigenten giver 
mødet klare instrukser om den procedure, som skal 
følges ved afstemningerne, og gør brug af stemmeud-
valget, således at der ikke opstår tvivl om optællin-
gens korrekthed. 
Dirigenten må ikke på nogen måde tillade, at et for-
slag kommer til at omfatte noget andet og mere end 
det, som fremgår af dagsordenen. I givet fald skal di-
rigenten gribe ind og henvise til, at forslag, som reelt 
er nye forslag, kun kan tages op på et kommende af-
delingsmøde. 
Ændringsforslag, som vedrører procedurespørgsmål, 
skal behandles først. Dette kan dreje sig om f.eks. 
modforslag. Det vil sige forslag til, at et punkt på 
dagsordenen helt afvises eller udsættes til næste afde-
lingsmøde, fordi et givet spørgsmål efter deltagernes 
opfattelse kræver nærmere overvejelse. Hvis afde-
lingsmødet umiddelbart tilslutter sig et sådant æn-
dringsforslag, slutter debatten hermed. 
Andre ændringsforslag kan gå på indholdet i de for-
slag, som er fremsat i dagsordenen. Er der fremsat 
flere forskellige ændringsforslag, bør dirigenten sikre, 
at man stemmer om det, som har de mest vidtgående 
økonomiske konsekvenser først. 
I forbindelse med ændringsforslag skal man være op-
mærksom på, at afdelingsmødet ikke kan stemme om 
et forslag, der reelt er et nyt forslag og ikke et æn-
dringsforslag. Hvis der på forhånd er fremsat et for-
slag om renovering af legepladsen, så kan afdelings-
mødet f.eks. ikke i stedet beslutte at nedlægge lege-
pladsen og omdanne legepladsen til nyttehaver. 

Jurahjørnet 
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Helle F. Jonassen (Nord) 
Tlf.: 4839 4647 

E-mail: nord@vibo.dk 
 

Britta Nielsen (Nord) 
Tlf.: 4839 4647 

E-mail: nord@vibo.dk 

Tine Pedersen 
Afd.: 306, 350, 395 og 397 

E-mail: tp@vibo.dk 
 

Lisa Andersen 
Afd.: 101, 102, 103, 981 og 

985 
E-mail: la@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 

 

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 

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 

Direktion 
Kaare Vestermann 

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

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 
 

Sandie Rousing 
Afd.: 117, 120, 121, 129,135, 

141, 155, 159, 177, 187 og 830 
Tlf.: 3342 0050 

E-mail: sr@vibo.dk 
 

Linda Andersen 
Kreditorer 

Afd. 109 og 110 
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. Kirkegaard 
Lønningsbogholderi 

Afd.: 127, 142, 147 og 175 
Tlf. 3342 0027 

E-mail: blk@vibo.dk 
 

Pernille Steffensen 
Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 123, 179 

og 802 
Tlf.: 3342 0055 

E-mail: ps@vibo.dk 
 

Gitte Dam 
Afd. 111, 112, 113, 114, 122, 133, 134, 

137, 810 og 819 
Tlf.: 3342 0052 

E-mail: gda@vibo.dk 

Økonomiafdeling 

Boligsocial afdeling 
Charlotte S. Bjørnsgaard 

Afd.: 104, 105, 121, 135, 101, 
102 og 103 

Tlf.: 3342 0025 
E-mail: csb@vibo.dk 

 

Tanja T. Bæklund 
Afd.: 106, 108, 113, 127, 142, 
147, 112, 114, 116, 133, 140, 

153, 810  og 819 
Tlf.: 3342 0048 

E-mail: ttb@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 

It-afdeling 
Lars Jensen 

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

 

Lars Hansen 
Tlf.: 3342 0033 

E-mail: lh@vibo.dk 

John Christensen 
Tlf.: 3342 0024 

E-mail: jc@vibo.dk 
 

Iben Lehm 
Tlf.: 3342 0026 

E-mail: il@vibo.dk 

Byggefunktion 

Udlejningsafdeling 

Driftssekretariat 
Pia Mortensen 
Tlf.: 3342 0023 

E-mail: pm@vibo.dk 
 

Sussi Høiagaard 
Tlf.: 3342 0022 

E-mail: sh@vibo.dk 

Drift afdelinger 
København, Frederiksberg, 

Rødovre, Tårnby,  
Høje-Taastrup og Fredensborg 

 
Henrik Nielsen 
Tlf.: 3342 0032 

E-mail: hn@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 
 

Carsten Klausen (Øst) 
Tlf.: 3342 0034 

E-mail: ck@vibo.dk 
 

Alice A. Jespersen (Øst) 
Tlf.: 3531 1500 

E-mail: oest@vibo.dk 
 

Stina H. Guidje (Nivå) 
Tlf.: 4914 4213 

E-mail: nivaa@vibo.dk 

Drift afdelinger 
Hillerød og Gribskov 

 
Søren Kjerulff  

E-mail: sk@vibo.dk 


