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VIBOs organisationsbestyrelse
Bestyrelsen har i beretningsåret haft
følgende sammensætning:
Bagerst fra venstre ses:
Peter Schneider (afdeling 106), Kurt
Steenfeldt Hansen (afdeling 155), Frank
Jensen (afdeling 114), Jackie Lauridsen,
formand (afdeling 134) og Mohamed
Siam (afdeling 113).
Forest fra venstre ses:
Birgitte Langballe, næstformand (afdeling 107) og medarbejderrepræsentant
Lisa Andersen.

DET FORLØBNE ÅR
Organisationsbestyrelsen
På repræsentantskabsmøde i november 2018 var der
genvalg af VIBOs formand Jackie Lauridsen samt bestyrelsesmedlemmerne Frank Jensen og Mohamed Siam,
hvilket medførte en uændret organisationsbestyrelsessammensætning. Organisationsbestyrelsen har således
uændret bestået af formand Jackie Lauridsen afdeling 134 Vibeengen, næstformand Birgitte Langballe
afdeling 107 Vennemindevej I, de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer Mohamed Siam afdeling 113 Støberigården, Frank Jensen afdeling 114 Lerfosgade, Peter
Schneider afdeling 106 Vognvænget og Kurt Steenfeldt
Hansen afdeling 155 Holger Danskes Vej samt medarbejderrepræsentant Lisa Andersen.

Pejlemærker
Organisationsbestyrelsens helt store pejlemærke i beretningsperioden har været et fortsat fokus på, at VIBO har
et velfungerende beboerdemokrati. Dette har resulteret i,
at årets formandsmøder og temamøder har været rettet
mod at tage temperaturen på vores beboerdemokrati
samt skabe en debat om, hvorledes vi i VIBO fastholder en
høj grad af beboerinvolvering.
Et af fokuspunkterne har været at tage temperaturen på
det digitale beboerdemokrati, hvor vi har skabt rammer-

ne for det fulde digitale afdelingsmøde og for en light
udgave. Rammerne er nu fastlagt, og fremtiden må vise,
hvorledes disse rammer udfyldes.
Et andet fokuspunkt har været og er fortsat, hvorledes
vi skaber rum for det lokale beboerdemokrati og aktiviteter i VIBOs afdelinger. Dette har medført debatter om
deltagelse i afdelingsmøder, herunder fortsat udvikling af
VIBOs aktivitetskatalog med erfaringsudveksling om gode
afdelingsorienterede aktiviteter, der involverer beboerne
i afdelingerne. Dette var også et tema på årets afdelingsbestyrelseskonference, hvor der kom flere gode forslag fra
gruppearbejderne.
Bestyrelsen vil også i den kommende periode have fokus
på VIBOs beboerdemokrati, hvor vi bl.a. vil fortsætte
arbejdet med nye tiltag, der styrker beboerdemokratiet og
forbedrer afdelingsbestyrelsens mulighed for erfaringsudveksling.

Nybyggeri og renovering
Året har været præget af travlhed i VIBOs nedsatte
udvalg, der omfatter byggeudvalget, informationsudvalget, driftsudvalget og udvalget for uddannelse og
boligsocialt arbejde.
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I byggeudvalget har vi målrettet arbejdet på, at vores
sager i Landsbyggefonden fremmes samt færdiggjort
udviklingen af et nyt VIBO boligkoncept og vedtaget, at
VIBO skal forsøge sig med nybyggeri, herunder fortætningsmuligheder i VIBOs eksisterende boligafdelinger.
Byggemulighederne i vores område er desværre begrænsede, og der er mange, der gerne vil byde ind på de
få opgaver, der er, men vi vil også fremadrettet søge at
få bygget nye boliger i VIBO regi.

106 Vognvænget på Nørrebro, afdeling 121 Charlotteager I og afdeling 135 Charlotteager II i Høje-Taastrup
kommer af regeringens ghettoliste inden deadline den
12. december 2022. I modsat fald bliver afdelingerne
klassificeret som hårde ghettoer med efterfølgende
krav om nedbringelse af antallet af familieboliger. I
samarbejde med kommunerne ser vi på andre tiltag,
der ligeledes har til hensigt, at afdelingerne kommer af
ghettolisten.

I Informationsudvalget har der været fortsat fokus
på at videreudvikle BeboerWeb og AfdelingsbestyrelsesWeb for på den måde at øge både beboernes og
afdelingsbestyrelsernes muligheder for via nettet at få
oplysninger om egne og afdelingsrettede forhold. Det
er i informationsudvalget også besluttet at øge informations- og kommunikationsindsatsen i VIBO.

Målsætningsprogram

Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde har
i beretningsperioden haft fokus på udvikling af beboerdemokratiet, temamøder, formandsmøder, uddannelse og konferencer samt fulgt op på den omfattende
boligsociale indsats i VIBO.

Fremtiden
Organisationsbestyrelsens pejlemærker for den kommende periode vil være:

Driftsudvalget har nu fungeret i et år, og fokus har
været rettet mod nye tiltag med baggrund i ændret
lovgivning, effektiv drift samt beboernes mulighed for
i størst muligt omfang at kunne præge deres bolig.
Driftsudvalget har også arbejdet med at kunne tilbyde afdelingsbestyrelsen alternative måder at afholde
budgetmøder end det traditionelle budgetmøde, samt
hvordan der i højere grad kan ske en validering af
fremsatte forslag på afdelingsmøderne. Nedsættelsen
af driftsudvalget har været en succes, og det fortsætter
som selvstændigt udvalg fremover.

•

Boligpolitik

•

Organisationsbestyrelsen har med stor tilfredshed
noteret sig, at vi med en ny boligminister har fået
øget fokus på den almene boligsektor. Vi støtter op om
ministerens pejlemærker, der bl.a. er et ønske om den
blandede by med flere billige boliger.
Vedr. parallelsamfundspakken har VIBO med indgåelse
af nye udlejningsaftaler i henholdsvis København og
Høje-Taastrup i samarbejde med kommunerne indført
et værn, der forhåbentligt medfører, at vores afdeling
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Der er god fremgang med de aktiviteter, der underbygger, at vi i den kommende periode kommer i mål med
VIBOs målsætningsprogram 2016 – 2020. Organisationsbestyrelsen har endvidere fokus på, at VIBO i den
kommende periode får udarbejdet et nyt målsætningsprogram for perioden 2021 – 2025. Dette skal godkendes
på repræsentantskabsmødet i november 2020.
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•
•
•
•
•

Fortsat udvikling og styrkelse af beboerdemokratiet i VIBO.
At komme i mål med VIBOs målsætningsprogram
2016 – 2020.
At få udarbejdet forslag til nyt målsætningsprogram 2021 – 2025.
Styrkelse af VIBOs informations- og kommunikationsindsats .
Fortsat arbejde på at VIBO ikke har afdelinger på
regeringens ghettoliste.
Forsøge at fremme helt nødvendige renoveringer
samt byde ind med nyt alment byggeri.
Fortsat fokus på effektiv drift og digitalisering,
hvor det er hensigtsmæssigt.

Det har været et politisk og arbejdsmæssigt spændende år, og vi vil i organisationsbestyrelsen gerne sige tak
til alle aktive beboerdemokrater og tak til medarbejderne for indsatsen.
God læselyst på de kommende sider, hvor aktiviteterne
i det forløbne år er nærmere beskrevet.
Venlig hilsen
VIBOs organisationsbestyrelse.
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MÅLSÆTNINGSPROGRAM OG HANDLINGSPLAN
2016 - 2020
Organisationsbestyrelsen har i beretningsperioden
haft stor fokus på, at der er fremdrift på de tiltag, der
er iværksat for at få opfyldt de målsætninger, der er
vedtaget i VIBOs målsætningsprogram 2016 – 2020.

har været, at der blev skabt øget opmærksomhed på
erfaringsudveksling, dels i VIBOs driftsområder, dels
fokus på at der etableres et digitalt erfaringsrum for
afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i VIBO.

Udover at der kvartårligt følges op på status, er der på
et ekstraordinært bestyrelsesmøde lagt en plan for,
hvordan VIBO når i mål i 2020 med målsætningsprogrammet.

Det spændende afdelingsmøde har også været på dagsordenen og har igangsat en debat om, hvordan afdelingsmødet kan fungere som et fælles samlingspunkt
for beboerne i en afdeling. Der ligger nu flere forslag,
som skal viderebearbejdes og formidles.

Overskrifterne i målsætningsprogrammet er:
•
ASA – Alment Samfundsansvar
•
Beboerdemokrati
•
Kvalitetsmålsætning
•
Fremtidssikring
•
Nybyggeri
•
Kommunikation
•
Administrativ fokusering
I forbindelse med Alment Samfundsansvar har der
forsat været fokus på, at der er boliger til de allersvageste i vores samfund, hvilket har resulteret i, at VIBO i
forbindelse med udlejningsaftalerne med kommunerne
har indgået aftale om udslusningsboliger, startboliger,
inklusionsboliger samt boliger til hjemløse og boliger
til flygtninge. Herudover afhjælpes manglen på små
billige boliger via midlertidige tiltag som f.eks. deleboliger.

For så vidt angår kommunikation, er det i informationsudvalget besluttet, at kommunikationsindsatsen skal
styrkes, for så vidt angår VIBOs hjemmeside og andre
kommunikationskanaler, såsom Facebook, BeboerWeb,
AfdelingsbestyrelsesWeb samt intern kommunikation
og vidensdeling.
I særskilte afsnit i årsberetningen uddybes fremdriften
på en stor del af fokuspunkterne i målsætningsprogrammet, b.la. fremtidssikring, nybyggeri og administrativ fokusering.

ASA er for VIBO også, at ressourceforbruget formindskes. Der er i forbindelse hermed iværksat tiltag som
f.eks. byttecentraler, minimering af tilsætningsstoffer,
størst mulig brug af bæredygtige produkter, fokus på
miljørigtig bortskaffelse af byggeaffald og produkter.
Det er planlagt, at der udarbejdes et idékatalog, der
kan inspirere til lokale drøftelser om bæredygtige
tiltag.
Styrkelse og udvikling af beboerdemokratiet har
været et gennemgående tema, som har været særskilt
behandlet på formandsmøder og temamøder. Fokus
Styrkelse af beboerdemokratiet drøftes
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SAMARBEJDET MED BL OG KOMMUNERNE
Kredsarbejdet i BL
VIBO er repræsenteret i tre af BL’s 11 kredse og i 8
kommuner.
1. kreds omfatter VIBOs afdelinger beliggende i København og Frederiksberg, 2. kreds omfatter VIBOs afdelinger beliggende i Fredensborg, Hillerød og Gribskov, 9.
kreds omfatter VIBOs afdelinger beliggende i HøjeTaastrup, Rødovre og Tårnby.
VIBO har kredsdelegerede i alle tre kredse og er fortsat stærkt repræsenteret i kreds 1, hvor VIBO har to
kredsrepræsentanter, to suppleanter og næstformandsposten.

Udlejningsaftaler
Ud over at kredsene fungerer som bindeled mellem boligorganisationerne, er de også en samlende faktor, når
der skal indgås aftaler mellem den enkelte kommune
og alle boligorganisationer beliggende i en kommune.
Aftaler i København
I beretningsperioden har dette samarbejde resulteret i,
at der i København er indgået en ny fireårig almenboligaftale samt en fireårig udlejningsaftale.
Almenboligaftalen har overskrifterne ”Flere boliger til
alle”, ”En by uden udsatte boligområder” og ”Husleje
der er til at betale”.
Udlejningsaftalen bygger på principper om at skabe en
varieret beboersammensætning, et mål om at de afdelinger, der er på regeringens ghettoliste, kommer af
listen, og at det forebygges, at der kommer yderligere
almene boligafdelinger på ghettolisten. Aftalen trådte i
kraft den 1. juli 2019.
Aftale med Frederiksberg og Høje-Taastrup Kommune
Med Frederiksberg og Høje-Taastrup Kommune er der
indgået en udlejningsaftale, der bygger på samme
principper som udlejningsaftalen med København.
Aftalerne fremmer en varieret beboersammensætning,
modvirker ghettoisering samt har indbyggede værktøjer, der har som mål, at de afdelinger, der er på rege-
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ringens ghettoliste, kommer af listen. Begge aftaler
træder i kraft den 1. januar 2020.
Aftale med Fredensborg Kommune
VIBO har fortsat en udlejningsaftale med Fredensborg
Kommune med fleksibel udlejning, der medvirker til en
varieret beboersammensætning. Aftalen udløber ultimo
2019, men forventes fornyet.
Generelt vedr. udlejningsaftalerne
Idet alle fire aftaler indeholder elementer af fleksibel
udlejning, er der indgået aftale med kommunerne om,
at der dispenseres fra en ny lov, der angiver, at hver anden ledige bolig skal tilbydes via ekstern venteliste, og
hver anden kan tilbydes via interne ventelister. Dette
medfører, at vi i København, Frederiksberg, HøjeTaastrup og Fredensborg kan bevare den hidtidige model, hvor de af VIBOs beboere, der står på den interne
venteliste, har fortrinsret til ledig bolig.
Som det også er noteret i afsnittet om VIBOs målsætningsprogram, er et element i boligorganisationernes
aftaler med kommunerne, at der er fokus på, at der
også er boliger til de allersvageste i vores samfund.
Dette giver sig udslag i, at der i forbindelse med udlejningsaftalerne kollektivt for boligorganisationerne i en
kommune indgås aftale om inklusionsboliger, udslusningsboliger, startboliger samt boliger til hjemløse og
boliger til flygtninge. Herudover afhjælpes manglen
på små billige boliger via midlertidige tiltag som f.eks.
deleboliger.
Senest er der i Tårnby Kommune indgået aftale, der
gælder alle boligorganisationer i Tårnby om at tilbyde
boliger til hjemløse, og hvor kommunen bakker op med
en særlig indsats for afhjælpning af de nye beboeres
eventuelle startvanskeligheder.

Styringsdialog
VIBO deltager i årlige styringsdialogmøder med kommunerne, som også i år har haft fokus på effektiv drift.
I København og Høje-Taastrup har det herudover været
et diskussionspunkt, hvorledes der bedst muligt kan
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sættes ind overfor de afdelinger, der er på regeringens
ghettoliste samt hvilke tiltag, der kan igangsættes for,
at afdelingerne ikke bliver hårde ghettoer.
I både København og i Høje-Taastrup Kommune er det
aftalt at etablere et samarbejde mellem boligorganisation og kommune om, at der sker en løbende forebyggelse af, hvorvidt det er andre end dem, der står
på lejeaftalen, der bor i boligerne. Indsatsen er i første
omgang rettet mod de afdelinger, der er klassificeret
som værende i et udsat boligområde.
Dette tiltag, udlejningsaftalerne samt en boligsocialog kommunal indsats på børne-, unge- og voksenområdet er i første omgang de greb, der dels skal forebygge,
at der kommer nye afdelinger på regeringens ghettoliste dels medvirke til, at de afdelinger, der er på listen,
kommer af listen.
Det er med kommunerne aftalt, at der med nøgletalsmålinger sker en løbende evaluering.

BL som arbejdsgiverorganisation
BL vedtog på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 11. december 2018, at der blev indgået en aftale
om indmeldelse i Dansk Erhverv.
Historisk set har BL frem til den 1. januar 2018 været
tilsluttet Kooperationen, hvorefter BL frem til indmeldelse i Dansk Erhverv pr. 1. januar 2019 har fungeret
som selvstændig arbejdsgiverorganisation.
Ved indmeldelse i Dansk Erhverv er BL omfattet af den
almindelige hovedaftale på arbejdsmarkedet.
Målet med aftalen med Dansk Erhverv er et ønske om
en professionalisering af arbejdsgiverorganisationen
med fokus på forhandling af overenskomster, fortolkning af overenskomster, håndtering af afskedigelser,
bedre rådgivning omkring kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og samarbejdsområdet omfattende virksomhedsnævn og samarbejdsudvalg.
En åbenlys fordel ved indmeldelsen i Dansk Erhverv er
tilbud om en bred vifte af kursustilbud og erfaringsudveksling via netværk. Aftalen med Dansk Erhverv medfører, at det er Dansk Erhverv, der varetager forhandling af de overenskomster, der træder i kraft forår 2020.

Årsberetning 2018 - 2019
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FREMTIDSSIKRING
VIBOs afdelinger skal fremtidssikres for, at boligerne
også kan lejes ud om 30 år, at afdelingerne kan konkurrere med nye boliger på markedet, og at afdelingerne
bliver ved med at være et godt og trygt sted at bo. Ved
en fremtidssikring af en afdeling ser man på afdelingen,
som den ser ud i dag, og på det forbedringspotentiale afdelingen har, både når det gælder boligområdet,
bygninger, fællesskabet og de enkelte boliger. En samlet
fremtidssikringsrapport skal ses som en hjælp til, at en
afdeling får lavet langtidsholdbare løsninger, når der
gennemføres renoveringer, og at der i afdelingens henlæggelser arbejdes med et langt perspektiv.
Udviklingsarbejdet for fremtidssikring i VIBO er ved at
være i sin afsluttende fase, og fra medio 2020 vil fremtidssikring blive tilbudt VIBOs afdelinger.
Fremtidssikringsprojektet og de udførte pilotprojekter er
i indeværende år blevet evalueret. Der arbejdes nu på at
udvikle et koncept og tilbud på fremtidssikring af VIBOs
afdelinger. Evalueringen har blandt andet resulteret i, at
en fremtidssikringsproces bliver delt i 2, således at der
kan udføres et mulighedssyn på en afdeling, som kan efterfølges af en Bo-vision-proces, hvis en afdeling vælger
at gå videre med fremtidssikringen. Således sikres det,
at de afdelinger, som ikke gennemfører en Bo-visionproces, og som ikke står overfor større renoveringer, er
præsenteret for muligheder, som kan implementeres i
driften af afdelingen.

Mulighedssyn - hvad er det?
VIBO iværksætter mulighedssyn i de afdelinger, hvor det
vurderes, at der er behov for at se på, hvorledes afdelingerne kan ruste sig bedst muligt til fremtiden. Forud for
iværksættelsen af mulighedssynene har der været udført
en screeningsproces i VIBOs administration, hvor afdelingerne er blevet vurderet ud fra en række fysiske, driftsmæssige og boligsociale parametre. Mulighedssynet skal
fungere som en invitation til dialog med afdelingsbestyrelsen i den enkelte afdeling og således forhåbentlig
medvirke til, at afdelingsbestyrelsen beslutter at lade et
afdelingsmøde tage stilling til, om der skal iværksættes
en beboerdemokratisk Bo-vision-proces i afdelingen.
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Den trinvise proces medfører, at en afdeling for et relativt beskedent beløb kan få et beslutningsgrundlag for,
om man ønsker at gå videre til et egentligt fremtidssikringsprojekt.
Såfremt der i afdelingen efterfølgende bliver udarbejdet
en helhedsplan, som bringes til udførelse, vil udgifterne
til Bo-vision kunne indgå som en del af forundersøgelsen
i forbindelse med helhedsplanen og dermed løftes ud af
afdelingens regnskab.
Mulighedssynet skal kunne stå alene som et brugbart
redskab, såfremt det ikke efterfølgende bliver besluttet
at gennemføre en Bo-vision-proces i afdelingen. Mulighedssynet kan anvise forbedringspotentialer for drift,
byggearbejder og boligsociale tiltag.
Afprøvning af konceptet mulighedssyn gennemføres i
afdeling 119 i 4. kvartal 2019.

Bo-vision-proces
En Bo-vision-proces er et tilrettelagt beboerdemokratisk
forløb, hvor afdelingen gennem workshop og eventuelle arbejdsgrupper udarbejder en Bo-vision for deres
afdeling. Her arbejdes med mere konkrete løsninger. I
samarbejde med eksterne rådgivere formulerer afdelingen hvilke ønsker, der er for fremtiden, og hvordan disse
føres ud i livet.
Der er derudover blevet udviklet en screeningsmodel til
brug for at lokalisere afdelinger, hvor det er fordelagtigt
at gennemføre en fremtidssikring. Eksempelvis afdelinger som står over for større renoveringer eller helhedsplaner.
Kortlægningen af VIBOs afdelinger er ligeledes afsluttet
nu, og der forligger stamdatakort på samtlige afdelinger.

Boligforeningen VIBO

UDVIKLINGSPROJEKTER
Koncept for almene boliger
Byggeafdelingen har i 2019 færdiggjort udviklingen af
boligkonceptet ”Mangfoldige hjem ” til udvikling af nye
almene OVERSIGT
boligprojekter. ”Mangfoldige hjem” er VIBOs
bud på en ny standard for almene boliger. Konceptet
rummer en fleksibilitet gennem et mangfoldigt udbud
af boligtyper og boligstørrelser, der let kan kombineres på forskellige måder. På den måde kan konceptet
tilpasses forskellige grunde og byggeprogrammer

Boligkonceptet er tænkt som et praktisk dialogværktøj,
som giver mulighed for at konkretisere løsningsforslag
på kort tid og således komme hurtigt ind i dialogen
med kommuner og andre aktører omkring mulighederne for at bygge gode boliger. Konceptet kan på den ene
side anvendes til at drøfte VIBOs visioner og ideer på et
principielt niveau, og på den anden side anvendes til på
kort tid at afprøve konkrete løsningsforslag på en given
byggegrund. Herunder ses fra koncept til projekt.

FRA KONCEPT TIL PROJEKT

VIBO køber kommunalt ejet grund eller fortætter i egen boligafdeling

Identifikation af byggebehov og byggemulighed

Planmæssige rammer og økonomi klarlægges

Boligkonceptet anvendes til hurtigt og konkret at
visualisere mulighederne på grunden

Årsberetning 2018 - 2019
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Strategisk udviklingsplan for
Charlotteagerkvarteret
Arbejdet med udviklingen af Charlottekvarteret og
koblingen til de omkringliggende områder fortsætter.
VIBO, DFB v. Domea.dk og Høje-Taastrup Kommune har
haft opgaven i udbud og har valgt rådgiverfirmaet Hele
Landet. Rådgiveren skal i samarbejde med de tre parter
udarbejde en realistisk handlingsplan, der fremtidssikrer Charlottekvarteret ved at:
•
•
•

•

Være en del af den rivende udvikling, der foregår i
Hedehusene, herunder i Nærheden og Hedeland.
Bidrage med strategiske funktioner i forhold til
Hedehusenes og kommunens andre funktioner.
Området flettes sammen fysisk med de omkringliggende boligområder, herunder Nærheden, Hedehusene og Baldersbrønde.
Være en attraktiv bydel i Hedehusene og HøjeTaastrup Kommune med gode byrum og gerne med
blandede ejertyper.

Strategisk udviklingsplan for Nivå Bymidte
VIBO er blevet inviteret med i samarbejdet omkring en
strategisk udviklingsplan for Nivå Bymidte, der omfatter Nivå Centeret, en skole, boligområder, detailhandel
mv. Dette skyldes, at VIBOs tre afdelinger i Nivåhøj
ligger tæt på bymidten, og udviklingen dermed er vigtig for VIBOs afdelinger. Udover VIBO er bl.a. DSB og MT
Højgaard ligeledes inviteret med i samarbejdet, sidstnævnte da de har et stort udviklingsområde, der ligger
op til både Bymidten og VIBOs afdelinger.
Rådgiveren, der har vundet opgaven med at udarbejde
den strategiske udviklingsplan, skal i samarbejde med
Fredensborg Kommune og de øvrige parter have fokus
på, at udviklingsplanen skaber en helt ny form for bymidte i Nivå, der kan blive løftestang for hele byen. Det
gøres bl.a. ved at:
•
•

Planen forventes at være færdig ultimo februar 2020.

•

Screening af muligheder for lokal
afledning af regnvand (LAR)

•

VIBO har fået fortaget en screening af alle VIBOs
afdelinger for at undersøge muligheden for gennemførelse af LAR-projekter. Formålet med LAR er at afkoble
regnvand fra tagflader, så vandet ikke afledes gennem
kloaksystemet, men i stedet ledes regnvand fra bygningernes tage til nedsivning på afdelingernes græsarealer.

Blande funktioner og byliv
Skabe et generationernes hus med skole og andre
centrale funktioner
Fortætte og trække de omkringliggende områder
ind i bymidten
Skabe trygge byrum

Planen forventes at være færdig inden sommeren 2020.

Screeningen er udført af PKP Regnvandsteknik, hvis
princip for gennemførelse af sådanne projekter er, at
det skal kunne gennemføres uden udgift for afdelingen.
Projektet finansieres af det tilskud, der kan opnås fra
det lokale forsyningsselskab.
Screeningen har vist, at afdeling 109 Smedetoften/Kleintoften og 187 Bryghusgrunden var de mest oplagte,
og afdelingerne har da også valgt at gennemføre projekterne. Der er flere afdelinger, hvor projektet måske
vil kunne gennemføres. Supplerende undersøgelser for
disse afdelinger pågår.
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INFORMATION
Hjemmesiden
VIBOs hjemmeside er for beboere og boligsøgende
indgangen til at læse nyheder, finde informationer om
beboerdemokrati, boligafdelinger, regler, blanketter og
meget mere nyttig viden. Såfremt man vil besøge de
enkelte afdelingers hjemmeside, er der links direkte til
disse på VIBOs hjemmeside. Samtidig er hjemmesiden
indgangen til beboer- og ansøgerwebsites samt bestyrelsesweb.
Der er på hjemmesiden oprettet en genvej som særligt
afdelingsbestyrelser kan få nytte af, bl.a. med mødekalender, ny i afdelingsbestyrelsen og links.

Profilbrochuren kan udleveres til samarbejdspartnere
og beboere og kan tilgås elektronisk via VIBOs mail,
hjemmeside og Facebook.

Søgemaskineoptimering
VIBO har fortsat en samarbejdsaftale med en virksomhed om søgemaskineoptimering. VIBO har med
virksomhedens assistance fået løftet over 73 % af
søgeordene til bedre placering på Google. Det betyder,
at VIBOs hjemmeside fortsat bliver mere besøgt efter,
at der er opstartet med søgemaskineoptimering for et
par år siden.

Arrangementer/messer
Facebook
VIBO har nu i en længere årrække været på Facebook og
anvender Facebook til de nyheder, som vi vurderer skal
formidles hurtigt. Facebook bruges til orientering om
arrangementer og lokale nyheder samt politiske udmeldinger, som vedrører den almene boligsektor.

VIBO deltager til de arrangementer/messer, som vurderes at være relevante for VIBO at deltage i. Den 21.
september 2019 deltog VIBO i International Citizen
Day i DGI-Byen med det formål at promovere VIBO,
dele viden om almene boliger og beboerdemokrati. Et
organisationsbestyrelsesmedlem holdt foredrag for
mange besøgende, og der blev på standen tilbudt gratis
opskrivning i VIBO.

VIBOs nyhedsbreve
Fire gange årligt udsender VIBO et digitalt nyhedsbrev
til afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.
Nyhedsbrevets formål er rettet mod intern information
om, hvad der sker i VIBO, beboerdemokratiet, politiske
udmeldinger, som vedrører den almene boligsektor,
samt gode historier om, hvad der sker i VIBO og VIBOs
afdelinger.
Nyhedsbreve kan ses på VIBOs hjemmeside og på Facebook.

Interaktiv profilbrochure
VIBO har i samarbejde med JS Danmark udarbejdet
en interaktiv profilbrochure om VIBO. Med hjælp fra
GoZee-app kan man gå på opdagelse i brochuren og se
360 grader panoramaer, fotogallerier og snapvideoer af
boliger og boligområder.

VIBOs stand til International Citizen Day
Årsberetning 2018 - 2019
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NYBYGGERI

Statoilgrunden: Skitse med facaden mod Sundholmsvej af Mangor & Nagel Arkitekter.
VIBO søger til stadighed at være orienteret om kommende konkurrencer om nybyggeri og vil byde ind, hvor
placeringen er hensigtsmæssig i forhold til nuværende
afdelinger.

Nybyggeri: Afdeling 125 Astas Have
VIBO har i september 2019 indsendt Skema A på
afdeling 125 Astas Have, som kommer til at ligge på
grunden Sundholmsvej 59, hvor den nu nedrevne Statoil
tankstation tidligere lå. Afdelingen opføres i samarbejde med privat investor og grundejer ELF Development.
Afdelingen opføres som en del af en blandet sammenhængende bebyggelse indeholdende almene boliger,
private udlejningsboliger og eksisterende private udlejningsboliger med en fælles grøn gård og et underjordisk parkeringsanlæg.
VIBOs del af boligbebyggelsen indeholder 31 familieboliger beliggende i 3 opgange med elevator mod Sundholmsvej. 6 af lejlighederne er små billige familieboliger på 39-40 m2. Den gennemsnitlige boligstørrelse på
de øvrige 25 lejligheder er 95 m2. Afdelingens boliger er
henholdsvis 2, 4 og 5 værelses lejligheder.
Næsten alle lejligheder bliver gennemlyste med både
karnap og altan. Lejlighederne i stueetagen får adgang
til et lille privat havestykke mod en fælles gård, som
deles med de private udlejningsboliger.
Der er udarbejdet en ny lokalplan for området, som
muliggør opførelsen af boliger på grunden. Lokalplanen
blev vedtaget i marts 2019.
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Statoilgrunden samt afdeling 116 og 140 set ovenfra
Skema B forventes indsendt i august 2020 og med
forventet ibrugtagen af den nye afdeling i september
2022.

Konkurrence om nybyggeri i Skævinge
VIBO deltager p.t. i en konkurrence om nybyggeri i Skævinge i Hillerød Kommune og har indsendt materiale
vedrørende opførelse af familieboliger i tæt lavt byggeri. Vi afventer en tilbagemelding fra Hillerød Kommune
på vores tilbud ultimo november 2019.

Boligforeningen VIBO

RENOVERINGSSAGER
VIBO foretager hvert år en række større og mindre projekter i VIBOs afdelinger. Projekterne omfatter blandt andet
renovering af udearealer, bygninger, vedligeholdelse af beboerlokaler m.m. Projekterne er alle igangsat efter at være
blevet godkendt på et afdelingsmøde. I det følgende afsnit beskrives gennemførte og igangværende projekter i VIBOs
afdelinger:

Afdeling 101 Nivåhøj I
I fortsættelse af det gennemførte infrastrukturprojekt har afdelingen påbegyndt udskiftning af asfalt på gangstier.
Ligeledes har afdelingen besluttet og igangsat projektering af en udvidelse af beboerhuset.

Afdeling 103 Nivåhøj III
Som en af de få afdelinger i VIBO har Nivåhøj III haft dispensation for afregning af varme efter målere for de enkelte
boliger. Afdelingen har dog besluttet at etablere varmemålere, et projekt der også har medfødt en ændring og udskiftning af samtlige radiatorventiler. Et ønske om udskiftning af tag på sportshallen er i år blevet en realitet, ligesom
etablering af køkkener i 1 rumsboliger. Det har betydet, at der nu er køkkenfaciliteter til alle boliger.

Afdeling 103 Nivåhøj lll - Udskiftning af tag på sportshallen

Afdeling 111 Hjørnevænget
Hjørnevænget gennemførte for nogle år siden en større renovering af gårdrummet. Afdelingen har efterfølgende ønsket også at gøre noget ved arealerne foran indgangspartierne og bedene. Dette er sket ved bl.a. at etablere stenbed
langs facaden og ved at udskifte belægning samt afløb foran indgangspartierne.

Afdeling 120 Niels Juels Gård
Afdelingsmødet besluttede at ændre den fælles afregning af vandforbrug til individuel måling på lejlighedsniveau,
hvorfor der er sket montering af målere.

Årsberetning 2018 - 2019
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Afdeling 121 Charlotteager I
En tv-inspektion og en rensning af afdelingens kloakker viste behov for en renovering, der bl.a. omfattede strømpeforing af flere kloakstrækninger samt opgravninger og reparation af forskudte ledninger.

Afdeling 127 Runddelen
Et ønske om en hurtigere og mere stabil internetopkobling er blevet opfyldt, idet der er etableret ny internetkabling
til alle lejemål. For at fremme muligheden for affaldssortering har afdelingen igangsat et projekt med lukning af
affaldsskakte og etablering af skraldeøer. Lukning af skakte vil tillige være en betydelig forbedring af de ansattes
arbejdsmiljø, idet tunge skub og løft af containere undgås.

Afdeling 127 - nye affaldssorteringsskure

Afdeling 133 Skotlandsgade
Den 22. juni var der en større tagbrand, der forårsagede skader på tre opgange. Alle lejlighederne på 4. sal udbrændte,
ligesom alle 3. sals lejlighederne blev vandskadet i et omfang, så de skal totalrenoveres. Boligerne i stueetagen og på
1. samt 2. sal er beskadiget i mere eller mindre grad, hvilket har medført, at lejligheder har været ubeboelige i kortere
eller længere perioder. Den samlede genopbygning forventes færdig ultimo 2020.

Afdeling 153 Liflandsgade
Afdelinger har gennemgået en udskiftning af terrassedøre, altandøre, kvistvinduer og vinduer i facaden. Ovenlysvinduerne i opgangene med brandfunktion er udskiftet og opdateret til nutiden krav.

Afdeling 238 Græsted Have
Som den første VIBO afdeling har afdeling 238 - Græsted Have erstattet græsslåning udført af et ekstern gartnerfirma
med robotplæneklippere. Investeringen til robotplæneklipperene forventes at være tilbagebetalt på under 2 år.
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Afdeling 350 Krogtoften
Afdelingen har ændret deres renovationsordning, så der nu er etableret nedgravede affaldsbeholdere (molokker) til
restaffald og bioaffald. Afdelingen gennemgår en udskiftning af gamle døre og vinduer. Arbejdet forventes afsluttet i
starten af 2020.

Afdeling 350 - Nedgravede affaldsbeholdere

Elektroniske brikker som låsesystem
Flere afdelinger har valgt at udskifte låse i opgangs- og kælderdøre til et adgangskontrolsystem, hvor nøgler er
erstattet af elektroniske brikker. Det gælder afdelingerne: 127 Runddelen, 104 Grønnevang, 106 Vognvænget og 820
Fogedgården.

Udskiftning til LED-belysning
Muligheden for betydelige besparelser på udgiften til fælles el har igangsat en bølge af udskiftninger af lysarmaturer
til LED-belysning ofte suppleret med lyd- eller bevægelsesfølere. Det gælder afdelingerne: 104 Grønnevang, 109 Smedetoften/Kleintoften, 117 Kongens Bryghus, 120 Niels Juels Gård, 129 Ålekistehuset, 159 A. F. Beyers Vej, 177 Vodroffs
Tværgade, 187 Bryghusgrunden og 199 Viktoriagade.

Nye dørtelefoner
Dørtelefonanlægget i en række afdelinger, der blev installeret i forbindelse med afdelingens opførelse, lever ikke
længere op til de krav, der stilles. Det er derfor besluttet at udskifte anlæggene til mere tidssvarende anlæg. Flere
afdelinger har valgt at supplere dørtelefonanlægget med kamera, så man både kan se og høre gæster, der ringer på.
Dørtelefonanlægget er skiftet i afdelingerne: 104 Grønnevang, 106 Vognvænget, 108 Bogtrykkergården, 116 Televænget I, 147 Allersgade, 173 Fælledvej og 810 Geislersgade.

Årsberetning 2018 - 2019
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RENOVERINGSSAGER PÅ VEJ
Flere af VIBOs afdelinger kan få tilskud til fysisk opretning med støtte fra Landsbyggefonden. Dette kaldes en
fysisk helhedsplan. VIBO har en række afdelinger, som
har ansøgt om støtte fra Landsbyggefonden, og hvor vi
desværre må konstatere lang sagsbehandlingstid fra,
en afdelings byggetekniske problemer konstateres, til
en renovering kan påbegyndes. Følgende afdelinger har
en igangværende fysisk opretningssag, hvor Landsbyggefonden har godkendt en del af arbejderne som
støtteberettiget:

Afdeling 204 Grønnevang
Der arbejdes med klimaskærm og udearealer. Landsbyggefonden har i august 2019 udbedt sig flere supplerende undersøgelser. VIBO forventer at modtage finansieringsskitse januar 2020. Projekt forventes at ligge over
bagatelgrænsen for at kunne blive til en Landsbyggefondssag.

Afdeling 106 Vognvænget
Arbejderne omfatter nye vinduer/døre og facadearbejder og vil blive igangsat i efteråret 2019. Disse arbejder
forventes afsluttet inden sommeren 2020. Renoveringen
er støttet af Landsbyggefonden. Badeværelsesrenovering
er afsluttet.

Afdeling 107 Vennemindevej l
Der arbejdes på etablering af fælles nyt gårdanlæg i
gårdlauget, der foruden VIBO afdeling 107 omfatter to
andelsforeninger. Renoveringen støttes af Landbyggefonden.

Afdeling 109 Smedetogten/Kleintoften
Der arbejdes med opdatering (supplerende undersøgelser) af den fysiske helhedsplan i afdelingen. Arbejderne koordineres af rådgiver Rambøll A/S, og der har
i efteråret 2019 været afholdt diverse workshops m.v.
for afdelingens beboere. Der forventes afsluttende
infomøde for afdelingens beboere i indeværende år.
Helhedsplanen indeholder bla. badeværelsesrenoverin-
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ger, klimaskærmsarbejder, installationer og udearealer/
miljøarbejder m.v. Renoveringen forventes støttet af
Landsbyggefonden.

Afdeling 111 Hjørnevænget
Der arbejdes med klimaskærm, badeværelse, køkkener,
supplementsrum og fælles lokaler. Supplerende undersøgelser er afleveret i Landsbyggefonden juni 2019.
Der er udført prøvebadeværelse i afdelingen. Tilbagemelding og finansieringsskitse forventes modtaget
med årets udgang, alternativt 1. kvartal 2020. Sagen
forventes at få tildelt renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.

Afdeling 112 Røgeritoften
Der arbejdes med, at de 4 supplementsrum omdannes
til ungdomsboliger. Dette afventer byggetilladelse fra
Københavns Kommune.

Afdeling 113 Støberigården
Der arbejdes med opdatering af den fysiske helhedsplan i afdelingen. Arbejderne koordineres af rådgiver
Rambøll A/S, og der forventes infomøde for afdelingens
beboere før sommeren 2020. Helhedsplanen indeholder
bla. badeværelsesrenoveringer, tagarbejder, installationer og udearealer/miljøarbejder m.v. Renoveringen
forventes støttet af Landsbyggefonden.

Afdeling 117 Kongens Bryghus
Der arbejdes med klimaskærm, parkeringskælder/
terrændæk, badeværelser og udearealer. Supplerende
undersøgelser er afleveret til Landsbyggefonden i juni
2019. Landsbyggefonden har efterfølgende meddelt, at
det i helhedsplanen indeholdte ikke kvalificerer sig til
en støttesag. Dialog omkring og afsøgning af muligheder for udvidelse af helhedsplanen forventes afsluttet
4. kvartal 2019. Såfremt der ikke åbnes for støttetilsagn, skal sagsomfang revurderes.

Boligforeningen VIBO

Afdeling 121 Charlotteager
Der arbejdes med tilgængelighed i stueetagerne, nye
køkkener og bad. Teknisk rapport er fremsendt til
Landsbyggefonden og afventer Landsbyggefondens
besigtigelse.

Afdeling 127 Runddelen
Der arbejdes med opdatering (supplerende undersøgelser) af den fysiske helhedsplan i afdelingen. Arbejderne koordineres af rådgiver Rambøll A/S, og der har
i efteråret 2019 været afholdt diverse workshops m.v.
for afdelingens beboere. Der forventes afsluttende
infomøde for afdelingens beboere i indeværende år.
Helhedsplanen indeholder bl.a. badeværelsesrenoveringer, klimaskærmsarbejder, installationer og udearealer/
miljøarbejder m.v. Renoveringen forventes støttet af
Landsbyggefonden.

Afdeling 135 Charlotteager
Der arbejdes med tilgængelighed i stueetagerne, nye
køkkener og bad. Teknisk rapport er fremsendt til
Landsbyggefonden og afventer Landsbyggefondens
besigtigelse.

Afdeling 140 Televænget II & III
De miljøfremmende arbejder i forbindelse med helhedsplan i afdeling 140 Televænget II & III (116 Televænget
I) er ikke afsluttet, da opgradering af udearealerne
langs Kornblomstvej og opførelsen af beboerhus stadig udestår. Lokalplanen for området blev vedtaget i
marts 2019, således at det nu er muligt at bygge på
grundstykket langs Kornblomstvej. Arbejdet med udarbejdelse af lejekontrakt med Københavns Kommune er
i sin afsluttende fase og forventes godkendt 4. kvartal
2019, hvorefter beboerprocessen omkring udformning
af projektet genoptages. Bygning og udearealer forventes at stå færdig i 2022.

Afdeling 142 Mimersgade
Der har været afholdt besigtigelse med Landsbyggefonden, og afdelingen er prækvalificeret. Der arbejdes p.t.

med opdatering (supplerende undersøgelser) af den fysiske helhedsplan i afdelingen. Arbejderne koordineres
af rådgiver Oluf Jørgensen A/S. Der er efter aftale med
Landsbyggefonden iværksat arbejder med udførelse af
2 stk. mock-up/prøvebadeværelser. Helhedsplanen indeholder bla. tagarbejder, nye vinduer og døre, badeværelsesrenovering, klimaskærmsarbejder, installationer og
udearealer/miljøarbejder m.v. Renoveringen forventes
støttet af Landsbyggefonden.

Afdeling 175 Rådmandsgade
Der har været afholdt besigtigelse med Landsbyggefonden, og afdelingen er prækvalificeret. Der arbejdes p.t.
med opdatering (supplerende undersøgelser) af den fysiske helhedsplan i afdelingen. Arbejderne koordineres
af rådgiver Oluf Jørgensen A/S. Der er efter aftale med
Landsbyggefonden iværksat arbejder med udførelse af
1 stk. mock-up/prøvebadeværelser. Helhedsplanen indeholder bla. tagarbejder, nye vinduer og døre, badeværelsesrenovering, klimaskærmsarbejder, installationer og
udearealer/miljøarbejder m.v. Renoveringen forventes
støttet af Landsbyggefonden.

Afdeling 225 Ahornvænget l & ll
Der arbejdes med opdatering af den fysiske helhedsplan i afdelingen. Arbejderne koordineres af rådgiver
Rambøll A/S, og der forventes diverse workshops m.v.
for afdelingens bestyrelse og beboere før sommeren
2020. Helhedsplanen forventes at indeholde badeværelsesrenoveringer, tagarbejder, ventilation, varme og
tilgængelighedsboliger. Renoveringen støttes af Landsbyggefonden.

Afdeling 810 Geislergade
Der arbejdes med opdatering af helhedsplanen i afdelingen. Arbejderne koordineres af rådgiver Rambøll
A/S, og der vil foregå en dialog med Landbyggefonden.
Helhedsplanen forventes at indeholde renovering af badeværelser, altansvingninger, faldstamme og gårdrum
foran fælleslokale. Renoveringen forventes støttet af
Landsbyggefonden.

Årsberetning 2018 - 2019
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FOKUS PÅ DRIFT
Bygningsgennemgang
På årets bygningsgennemgange blev der igen i år
drøftet afdelingens vedligeholdelsesstand og behovet
for kommende vedligeholdelsesarbejder. Ligeledes er
tilfredshed med renholdelse, valg af hvidevarer, eventuelle ændringer til husorden, vedligeholdelsesreglement
m.m. blevet drøftet.

Her er fire konkrete eksempler på gennemførte tiltag,
der sikrer effektiv drift i VIBO:
Forsikring
VIBO afholdte i foråret udbud af den samlede forsikringsportefølje, der bl.a. indeholder afdelingernes
bygningsforsikring.

Driftsbekendtgørelsens krav til budgetter, der bl.a. betyder, at de kommende 20 års arbejder, skal indarbejdes
i langtidsvedligeholdelsesplaner, er implementeret.

Af de afgivne tilbud var tilbuddet fra TRYG det samlet
set mest fordelagtige tilbud. Licitationen var tilrettelagt således, at der blev bedt om pris med en selvrisiko
på henholdsvis 50.000 kr., 25.000 kr. og 10.000 kr.

Derudover har en uvildig rådgiver påbegyndt gennemførelse af ekstern granskning af vedligeholdelsesplanerne, som der ligeledes er krav om i driftsbekendtgørelsen.

I forbindelse med evalueringen af tilbuddene besluttede organisationsbestyrelsen at acceptere tilbuddet med
en selvrisiko på 10.000 kr.

Effektiv drift
På årets bygningsgennemgange er drøftelserne af
effektivisering af afdelingernes drift fortsat. Ligeledes
er der evalueret på de tiltag, der allerede er taget med
udgangspunkt i benchmarking mellem afdelingerne og
andre afdelinger beliggende i henholdsvis kommunen
og regionen.
I juni 2016 indgik regeringen, Kommunernes Landsforening og BL en aftale om et nationalt effektiviseringsmål for den almene sektor, der sætter fokus på,
at driften i de almene boligorganisationer udføres
effektivt. Effektiviseringsmålet er 1,5 mia. kr., som skal
være indfriet i regnskaberne for 2020. Udgangspunktet er regnskaberne for 2014. Den almene boligsektor
fortsætter med at realisere effektiviseringsgevinster.
Sektoren har i 2018 foretaget besparelser på 1,3 mia.
kr. og er dermed godt på vej mod målet om 1,5 mia. kr. i
besparelse i 2020.
Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal stoppe her. Det
ligger derfor organisationsbestyrelsen på sinde, at der
fortsat arbejdes målrettet med at sikre, at VIBO drifter
afdelingerne effektivt og høster de besparelser, der
måtte være uden at gå på kompromis med kvaliteten.

18

Årsberetning 2018 - 2019

Flytteboliger
VIBO afsluttede i 2018 opmåling af boliger og udbud
af istandsættelse af flytteboliger. Udbuddet betød
en besparelse på op til 25% på de faggrupper, der var
genstand for udbuddet: maler, gulvsliber og rengøringsfirma.
Vandbehandling
Et udbud af vandbehandlingen og indgåelse af ny servicekontrakt har medført en besparelse på 16 %. Formålet
med vandbehandling er at beskytte afdelingernes vandrør og indbefatter rensning af afdelingernes varmtvandsbeholdere og varmeveksler.
LED-belysning
Udskiftning af lyskilder til LED-lys på afdelingernes
fællesarealer har medført synligt mindre elforbrug,
som tillige giver en miljømæssig gevinst. LED-lys er
billigere i drift, da det bruger 4 - 5 gange mindre strøm
end eksempelvis en halogenpære. Samtidig er det en
god investering, da LED-lys holder i ca. 10 – 15 år, hvor
halogenpæren kun holder ca. 2 år.

Boligforeningen VIBO

Handleplan for egenkontrol, analyse og
effektiviseringstiltag
Ud fra den seneste benchmarkanalyse modtaget fra
effektivitetsenheden (en enhed under Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen, som skal fremme effektiviteten i den
almene sektor) har VIBO udarbejdet en oversigt over
udgiftsniveau for samtlige afdelinger opgjort pr. m2 på
de konti, som effektivitetsenheden måler på. Dette er
sammenholdt med gennemsnitsprisen oplyst for Region
Hovedstaden og de øvrige kommuner, hvori VIBOs afdelinger er beliggende.
Er en udgift pr. m2 højere i en afdeling end det højeste
gennemsnit for Region Hovedstaden eller den pågældende kommune, noteres det i benchmarkanalysen. I
benchmarkanalysen tages der hensyn til det samlede
besparelsespotentiale i en given afdeling på en given
konto, således at der først arbejdes videre med de største besparelsespotentialer.
Benchmarkanalyserne er gennemgået med VIBOs driftskontorer samt med afdelingsbestyrelserne i forbindelse
med årsgennemgange i afdelingerne. Der arbejdes med
en målsætning om, at udgiftsniveauet så vidt muligt
styres hen imod gennemsnitsprisniveau for Region
Hovedstaden og/eller den pågældende kommune.

Der har i perioden 2018-2019 været særligt fokus på
afdelingernes konto 115. Her har der ud fra benchmarkanalyserne været udarbejdet tiltag, som kan opnå
besparelser bl.a. gennem mulighed for øget samdrift
og arbejdskoordinering, fælles indkøb med henblik på
tidsoptimering og bedre indkøbsaftaler og afklaring af
beboerserviceniveau.
Herudover har der været fokus på afdelingernes konto
117, der dækker over istandsættelser ved fraflytninger.
Efter at alle boliger er blevet opmålt, og arbejderne for
istandsættelse ved fraflytninger har været i licitation,
er der endvidere blevet indført I-syn i samtlige afdelinger. Efterfølgende er der udarbejdet procedure for
sondringer imellem udgifter til istandsættelser ved
fraflytning og udgifter til løbende vedligeholdelser. Der
foretages løbende stikprøver for at sikre korrekt kontering. Egenkontrol er dokumenteret i handleplan, der
løbende arbejdes med.
Sideløbende med benchmarkanalyser af effektivitetsenhedens konti arbejdes der med benchmark af afdelingernes huslejeniveau samt med fokus på afdelingernes
huslejebudgetter. I huslejebudgetterne gældende fra
den 1. juli 2019 er huslejen ikke steget i 50 ud af VIBOs
68 afdelinger. 16 afdelinger har fået en mindre stigning på imellem 0,5 % og 3,4 %, og 2 afdelinger har fået
nedsat husleje.

Individuel modernisering
Ordningen, hvor den enkelte beboer selv kan beslutte
moderniseringer i sin bolig gennem et lån i afdelingen,
er stadig flittigt benyttet. I perioden 1. juli 2018 til 30.
juni 2019 blev der gennemført i alt 80 køkkenmoderniseringer, 3 badeværelsesmoderniseringer og opsat 3
udestuer.
Køkkenmoderniseringer
Badeværelsesmoderniseringer
Udestuer

Køkkenmoderniseringer
Badeværelsesmoderniseringer
Udestuer
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Fortovsrenholdelse
8 af VIBOs københavnerafdelinger er omfattet af en
tvungen fortovsrenholdelse. Renholdelsen foretages af
Københavns Kommune, medens afdelingerne er pålagt
at betale herfor.
VIBO har, sammen med BL og andre boligselskaber,
der også var berørt af ordningen, gennem længere tid
arbejdet for, at afdelingerne bliver fritaget for denne
forpligtigelse.
Vi mener, at vi selv vil kunne varetage renholdelsen
bedre, subsidiært at priserne Københavns Kommune
tog for ydelsen, ikke fulgte markedet.
Vi kom ikke igennem med at kunne udtræde af ordningen, men Københavns Kommune har efter at have
fortaget udbud af fortovsrenholdelsen måttet sænke
prisen betydeligt.

København sorterer
I bestræbelsen på at gøre det lettere at sortere affald
lokalt tilbød Københavns Kommune et tilskud på 400
kr. pr. bolig til indkøb af affaldsbeholdere til de enkelte
boliger.
Af VIBOs 36 afdelinger i København valgte 14 afdelingsbestyrelser, at afdelingen skulle deltage i projektet.
Beboerne i de pågældende afdelinger fik tilbuddet om
at modtage en affaldsbeholder eller et stativ, der vil
gøre det lettere at sortere affald i boligen. 321 boliger
ønskede at benytte sig af tilbuddet.

Verserende voldgifts- og retssager
I forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i
VIBOs afdelinger eller ved nybyggeri opstår der i enkelte
sager uenighed. Disse konflikter løses som regel ved
en forhandling mellem parterne. I sjældne tilfælde
anlægges enten en retssag eller en voldgiftssag, hvor
en uvildig instans afgør konflikten.
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Afdeling 108 Bogtrykkergården og afdeling 127 Runddelen
Maj 2019 blev den verserende voldgiftssag vedrørende
udskiftning af vinduer og altandøre i afdeling 108 Bogtrykkergården og afdeling 127 Runddelen forligt.
I henhold til forliget skal entreprenøren gennemgå
samtlige vinduer og døre i de 2 afdelinger og udbedre
de fejl og mangler, som er blevet påpeget i syns- og
skønsrapporten. I forbindelse med forliget har entreprenøren påtaget sig ansvaret for en forlænget garantiperiode.
Plejecenter i Humlebæk
VIBOs advokat har på vegne af VIBO stævnet Fredensborg Kommune i marts 2018 med påstand om, at Fredensborg Kommune uberettiget har ophævet kontrakten om opførelse af nyt plejecenter i Humlebæk.
I samme sag er de to firmaer, som har været rådgivere
for VIBO, blevet stævnet for det tilfælde, at VIBO ikke
skulle få medhold i sagen mod Fredensborg Kommune.
Sagen er blevet berammet til hovedforhandling ved
retten i Helsingør i januar 2020.

Boligforeningen VIBO

BOLIGSOCIALE INITIATIVER
Prækvalifikationer for nye boligsociale
helhedsplaner
Den boligsociale helhedsplan i Charlottekvarteret, der
omfatter VIBOs afdelinger 121 Charlotteager I og 135
Charlotteager II, udløber i juni 2020. I den forbindelse
har den boligsociale bestyrelse i Høje-Taastrup Kommune igangsat en proces med prækvalifikationsansøgning
til Landsbyggefonden for en ny fireårig periode. I ansøgningen tages udgangspunkt i boligområdets såkaldte
boligsociale data, der viser behov for særlige indsatser
vedr. uddannelse, beskæftigelse og kriminalpræventive
tiltag. De kommende indsatser vil også omhandle tryghed og trivsel og forældreindsatser.
Den boligsociale helhedsplan for Valby, Sydhavn og
Sjælør, Fællesskaberne udløber også i 2020 dog i først
i december. Her er VIBOs afdeling 105 Havekildegård
en del af indsatsen. Prækvalifikationsprocessen er for
nuværende i sin spæde start. VIBO påtænker fortsat at
være en del af helhedsplanen og har påbegyndt dialogen med de andre boligorganisationer (KAB/AKB, AAB
og 3B) vedr. helhedsplanens udformning.

Særlige fokusområder
Inden for det seneste år har der været fokus på tryghed
samt målrettede indsatser i VIBOs afdelinger, som er på
ghettolisten.
Da afdelingerne 121 og 135, Charlotteager i Hedehusene er på ghettolisten bl.a. på grund af et generelt
for lavt uddannelsesniveau, har VIBO gennemført en
pilotundersøgelse, der skulle afdække hvor mange
beboere, der har en udenlandsk uddannelse, som ikke
er meritgodkendt i Danmark. Der arbejdes videre med
at højne uddannelsesniveauet i Charlottekvarteret i
samarbejde med DFB og Høje-Taastrup Kommune.
I afdeling 106 Vognvænget på Nørrebro har der været
særlig fokus på tryghed i og omkring afdelingen. I den
forbindelse har der været adskillige besøg i kvarteret
af både Københavns overborgmester, boligministeren,
justitsministeren og en delegation fra Københavns
Kommune. Der har været arbejdet på at opnå ekstern
finansiering til et kunstprojekt, som skal styrke en posi-

tiv udvikling af kvarteret. Der afventes svar på puljeansøgningen. I de tre ovennævnte afdelinger arbejdes der
endvidere på at sikre en kobling mellem de boligsociale
indsatser og de fysiske planer.
Også i de afdelinger, der ikke er på ghettolisten, er
der det seneste år blevet arbejdet med den generelle
tryghed. Som en del af det er der samarbejdet med
flere kommuner om lokale modeller for information og
forebyggelse i forbindelse med potentielle uroskabende demonstrationer. Formålet har været at skærme
unge i de almene boligområder mod uro. Det er blandt
andet gjort ved, at de boligsociale medarbejdere har
fået information fra kommunerne om aktuelle demonstrationer, hvorefter de boligsociale medarbejdere har
aktiveret deres netværk, herunder forældrene til unge,
og har informeret dem om demonstrationerne og opfordret dem til at passe på de unge. Dette har været et
effektivt samarbejde, som både har været en fordel for
kommunerne, politiet og boligforeningerne, idet der er
enighed blandt parterne om, at det har øget trygheden
i de berørte områder.
Endelig har der i flere områder været et tæt samarbejde med kommunerne og politiet omkring unge, der
på andre måder skaber uro ved deres tilstedeværelse i
boligområderne. I flere tilfælde har beboerne spillet en
vigtig rolle ved at identificere de konkrete problemstillinger og omfanget af disse.

Evalueringer
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd, Rambøll Management Consulting og Naboskaber står for evalueringen af 89 boligsociale helhedsplaner i hele Danmark finansieret af Landsbyggefondens
midler frem til 2018 herunder de boligsociale helhedsplaner, som omfatter VIBOs afdelinger. Tilsagnet om
boligsociale midler fra Landsbyggefonden betinger, at
VIBOs boligsociale medarbejdere bidrager med en lang
række data til evalueringerne. De første resultater af
evalueringerne er udgivet i 4 evalueringsrapporter i
2019. Samtidig er indsamlingen af data i de nye boligsociale helhedsplaner igangsat, hvilket medførte et
øget fokus på evaluering i det seneste år.
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BEBOERDEMOKRATI
Åbent hus
Fredag den 11. oktober 2019 afholdt VIBO åbent hus i
forbindelse med Kulturnatten i København. De mange
fremmødte beboere og interesserede fik en snak med
repræsentanter fra VIBOs organisationsbestyrelse og
havde mulighed for at høre hvilke ændringer, de kan
foretage sig i deres bolig. De fremmødte fik endvidere
serveret lækre snacks af Kitchen Stars, en gruppe seje
unge kokke mellem 13 og 17 år fra Nivå, og der blev
uddelt kulturpas til heldige vindere, givet rundvisning
på hovedkontoret af VIBOs direktør Kaare Vestermann
og spillet livekoncert med Vildnis.

samt at sikre, at andre afdelinger kan bruge aktiviteterne og projekterne som inspiration.
Initiativprisen 2018 gik til hhv. afdeling 810 Geislersgade på Amager, der modtog et beløb på 25.000 kr. samt
til afdelingerne i Nivå; 101, 102 og 103, som sammen
modtog prisen og et beløb på 25.000 kr.
Afdeling 810 vandt prisen for arbejdet med at skabe beboertilslutning og entusiasme om akiviteter i afdelingen, dette være sig både praktiske projekter, og sociale
arrangementer. Afdeling 101, 102 og 103 fik initiativprisen for deres samarbejde på tværs af afdelingerne og
afdelingsbestyrelserne, som kommer beboerne til gavn.
Frivilligprisen gik til Mounir Sophie fra afdeling 127
Runddelen på Nørrebro for sin store indsats med lektiecaféen i afdelingen igennem de sidste 10 år.

Boligministeren på besøg
Boligministeren Kaare Dybvad var på besøg i afdeling
106 Vognvænget på Nørrebro i forbindelse med et
endags temamøde i Sigynsgade om tryghed. Besøget
var et led i ministerens ”Danmarksturne” i de udsatte
almene boligområder, som ikke er på den hårde ghettoliste.

Præmieoverrækning til Åbent hus i VIBO

Digital understøttelse af afdelingsmødet
I 2019 supplerede afdeling 114 Lerfosgade på Amager
for tredje gang deres årlige traditionelle afdelingsmøde
med en digital løsning. Denne løsning giver beboerne
mulighed for bl.a. at stille og debattere forslag på en
digital platform inden afdelingsmødet. Afdeling 114
Lerfosgade er pt. den eneste af VIBOs afdelinger, der
har valgt det digitale supplement.

VIBOs nye initiativ- og frivilligpriser
På repræsentantskabsmødet i november 2018 blev
VIBOs initiativ- og frivilligpris for anden gang uddelt.
Priserne har til formål at sætte fokus på de positive
aktiviteter og projekter, der foregår i VIBOs afdelinger
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Dagen begyndte med et møde med repræsentanter fra
VIBO og Bo-Vita (organisationsbestyrelsesformænd,
afdelingsformænd og de to direktører). Derefter gik ministeren en tur i boligområdet for at høre beboernes og
de lokale aktørers bekymringer og udfordringer. Under
gåturen var der særlig fokus på Krakas Plads, hvor ministeren også mødte repræsentanter fra ejer- og andelsforeningen, som er særlig plaget af de utrygskabende
aktiviteter, der foregår på pladsen. Efter frokost holdt
ministeren 2 timers åbent kontor, hvor de interesserede
beboere havde mulighed for at kigge forbi og tage en
snak med ham. Det blev til en livlig debat om boligpolitik, aktiv politisk deltagelse m.m.
Under besøget gjorde ministeren det meget klart, at
han ikke agter at bruge ordet ghetto, som i høj grad er
stigmatiserende, og at hans største fokus er at skabe
blandende og velfungerende boligområder.

Boligforeningen VIBO

ERFARINGSUDVEKSLING OG NY VIDEN
projekt ’Klimakvarter Østerbro’. Kokkedal og Østerbro er interessante projekter, da de begge er meget
ambitiøse projekter, der har til formål at forebygge
og sikre områderne mod øgede regnmængder som
følge af klimaforandringer.

Det er vigtigt for beboerdemokratiet, at der både er
erfaringsudveksling og mulighed for at få ny viden. Derfor har VIBO tradition for at skabe forskellige rammer,
hvor afdelingsbestyrelserne har mulighed for at møde
hinanden, udveksle erfaringer og få ny viden.

Formandsmøder
Der har i årets løb været afholdt 2 formandsmøder.
Det første formandsmøde handlede om beboerne i VIBOs
boliger. Her blev der orienteret om resultatet af VIBOs udlejningsundersøgelse; ”Postkasseprojekt”. Undersøgelsen
havde til formål at undersøge, om der er sammenhæng
mellem, hvem der står på lejekontrakterne, og hvem der
rent faktisk bor i VIBOs boliger.

•

På temamødet den 27. august 2019 var der fokus
på opgangs- og afdelingsmøder. På mødet deltog
to repræsentanter fra AKB København, der fortalte
om deres erfaringer med opgangsmøder. Derudover
blev der også drøftet, hvordan afdelingsmøderne i
VIBO kan gøres mere interessante.

Konference for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Det andet formandsmøde foregik i nye rammer, hvor formandsmødet blev afholdt lokalt, i dette tilfælde i afdeling
155 Holger Danskes Vej. Der var på formandsmødet fokus
på beboerdemokratiet, hvor deltagelse i afdelingsmøder,
områdemøder, temamøder og digitale møder var i fokus.
Derudover blev emner af generel interesse ligeledes
drøftet, eksempelvis håndhævelse af husordener, rabatordninger på låsesmede og konsekvensen af at udvide 10
års planerne til hele 20 eller 30 år.

Den 4. og 5. oktober 2019 blev den årlige konference
for VIBOs afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter afholdt. Der var oplæg ved foredragsholder Freddy
Meyer om samarbejde, arbejdsglæde og motivation
samt ved direktør for BL om den aktuelle boligpolitik.
Endvidere var der fokus på beboerdemokratiet i afdelingerne.

En vigtig del af formandsmøderne har været at skabe rum
for erfaringsudveksling og drøftelser mellem formændene.

Endelig blev der afholdt kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter den 9. april 2019. Her
var der fokus på, hvilke muligheder og pligter, man har
som afdelingsbestyrelsesmedlem.

Temamøder

Kurser

Der har i det forløbne år været afholdt tre temamøder i
VIBO, hvoraf det ene var en ekskursion.
•

På temamødet den 19. februar 2019 var emnet
effektiv drift i VIBO. Her diskuterede afdelingsbestyrelsesmedlemmerne mulighederne for at effektivisere afdelingerne. Formålet var at skabe en god
dialog om yderligere muligheder for effektivisering,
udover det, vi allerede gør.

•

Den 11. juni 2019 var VIBOs afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter på inspirationstur. Denne gang var der fokus på klimatilpasning, hvorfor
turen gik til Danmarks største klimatilpasningsprojekt ’Kokkedal Klimatilpasning’ samt det ambitiøse

Inspirationstur den 11. juni 2019
Årsberetning 2018 - 2019
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STATUS FOR UDLEJNING
Fraflytning og genudlejning

Årsager til flytning

I perioden fra den 1. juli 2018 – 30. juni 2019 er der sket
genudlejning af 456 boliger, svarende til en genudlejningsfrekvens på 8,32 %.

5%

Antallet af fraflytninger er faldet med 0,93 % i forhold
til året 2017-2018.
Det er positivt at bemærke, at i perioden fra den 1. juli
2018 – 30. juni 2019 har 27,85 % af VIBOs beboere, som
har opsagt deres bolig, valgt at flytte til en anden bolig
i enten egen afdeling eller til anden afdeling i VIBO.

23%
39%

3%
1%

Hvad er årsagen til, at beboerne har
opsagt deres boliger?
Der kan være mange årsager til, at folk flytter. VIBO har
undersøgt/undersøger løbende beboernes flytteårsager.
Grafen til højre viser beboernes flytteårsager. Ud af
374 boliger, som er opsagt, har 89 beboere, svarende til
23,79 % oplyst årsagerne til deres fraflytning.

8%

13%

8%

Huslejen er for dyr
Boligen er for lille
Boligen er for stor

Ventetid og udlejning af boliger
Der er fortsat ingen udlejningsproblemer i VIBOs afdelinger, og der er mange ansøgere på ventelisterne.
Ventetiden på en bolig i VIBO er det seneste år stagneret, og der er ventetider fra 2 år og op til 30 år til
samtlige boligafdelinger.

Antal ansøgere

Boligens standard lever ikke op til mine ønsker
Jeg føler mig ikke tryg i området
Der er for langt til arbejde/familie
Jeg ønsker at eje min bolig
Andre årsager til flytning

havde en konflikt med en nabo. Projektet blev afsluttet
i 2019, og det har ikke været muligt at fortsætte
projektet Boligkonflikten i nuværende eller anden form.

Pr. 1. juli 2018 havde VIBO 11.035 medlemmer, heraf var
6.165 aktiv boligsøgende.
Pr. 1. juli 2019 havde VIBO 10.967 medlemmer, heraf var
6.020 aktiv boligsøgende.

I forbindelse med klagesager vil VIBO fremadrettet foreslå beboere, som ønsker hjælp til konfliktløsning med
en anden beboer, at rette henvendelse til Åben Rådgivning under Center for Konfliktløsning.

Hjælp til konfliktløsning for beboere

Åben Rådgivning er en frivillig, professionel rådgivning,
der siden 2002 har tilbudt gratis og anonym støtte
til at klare konflikter. Rådgiverne kan hjælpe med at
bidrage til forståelse af, hvad der op- eller nedtrapper
situationen, og hvad man kan gøre for at finde fredelige
og konstruktive løsninger. Du kan læse mere om Center
for konfliktløsning og Åben Rådgivning her!.

VIBO har sammen med andre boligorganisationer
gennem de sidste tre år medvirket i projektet ”Boligkonflikten” støttet af Trygfonden, hvor beboere har fået
mulighed for at få gratis konfliktmægling, hvis de
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BEBOERSAGER
Udsættelser
18

20
17

2014/2015

15

2015/2016

12

2016/2017
2017/2018
3,28
0,33
Antal lejemål

0,31

0,22

0,36

Udsættelserne er primært sket på baggrund af huslejerestance.
For året 2018-2019 blev 15 beboere udsat af deres bolig, svarende til 0,27 % af det samlede antal boliger og
svarende til 3,28 % af det samlede antal fraflytninger.
Heraf er 13,33 % af udsættelserne sket fra ungdomsboliger, hvilket er et fald på 31,67 % i forhold til året
2017-2018.
Der er sket et samlet fald på 25 % i antallet af udsættelser i forhold til året 2017-2018.
Samtidig med at antallet af udsættelser er faldet, er
antallet af beboere, som er kommunalt anvist, ligeledes faldet. Af de 15 beboere, som blev udsat af deres
bolig i året 2018-2019, er 46,66 % kommunalt anvist
til boligen, hvilket er et fald på 8,34 % i forhold til året
2017-2018.
Kommunernes brug af deres anvisningsret til ledige
familie- og ungdomsboliger udgør i året 2018-2019
anvisning til 53 familie- og ungdomsboliger, svarende
til 14,32 % af de samlede indflytninger i familie- og
ungdomsboliger. For året 2017-2018 blev der kommunalt anvist 91 til familie- og ungdomsboliger, hvilket
er 58,24 % flere kommunale anvisninger end for året
2018-2019.
Det vides endnu ikke præcist, hvorfor antallet af udsættelser er faldet. Det kan muligvis hænge sammen
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0,27

% af samlede antal lejemål

Udsættelser

3,21

2,34

3,94

3,28

2018/2019

% af samlede antal flytninger

med, at kommunerne har anvist færre beboere i året
2018-2019, end der blev anvist i 2017-2018. Det følges
dog nøje.
Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af udsættelser, og der tilbydes derfor gældsrådgivning i flere
kommuner og i sociale projekter.

Beboerklagenævnssager
For perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 er der indbragt
følgende antal sager til behandling i Beboerklagenævnet:
Vand- og varmeregnskaber:
•
6 sager er indbragt, heraf er 4 sager vundet
•
2 sager afventer afgørelse
Flytteopgørelser:
•
3 sager er indbragt, heraf er 2 sager vundet
•
1 sag afventer afgørelse
Husordenssager:
•
2 sager er indbragt, heraf er 1 sag vundet

Boligretssager
For perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 er der indbragt
følgende antal sager til behandling i boligretten:
•
5 sager indbragt, og 1 sag er vundet, og 2 sager er
forligt
•
1 sag afventer afgørelse

Boligforeningen VIBO

PERSONDATAFORORDNINGEN I VIBO
Siden persondataforordningen GDPR (General Data
Protection Regulation) trådte i kraft den 25. maj 2018,
har VIBO arbejdet målrettet på at implementere denne.
Dette har, som der blev redegjort for i beretningen
sidste år, betydet, at VIBO har foretaget rigtig mange
analyser, herunder ændret på flere arbejdsgange for at
overholde de krav, som der stilles i persondataforordningen

er blevet indgået databehandleraftaler på hovedsageligt alle de områder, hvor der stilles krav herom
i løbet af 2018 og 2019. Der arbejdes fortsat med
databehandleraftaler i forbindelse med enkelte
igangværende databehandleraftaler. Udarbejdelse
af databehandleraftaler vil altid være en pågående
proces, da der hver gang, der indgås en aftale med
et eksternt firma, skal tages stilling til, om det er
lovmæssigt nødvendigt at indgå en databehandleraftale, og såfremt dette er tilfældet, at sørge for at
få udarbejdet en databehandleraftale.

Processen omkring implementering af
persondataforordningen
For at imødekomme kravene i persondataforordningen,
antog VIBO i 2017, året før persondataforordningen
trådte i kraft, ekstern konsulentbistand til at hjælpe
med at forestå implementeringen af persondataforordningen.

•

Placering af data:
Det har været nødvendigt at sørge for, at de persondataoplysninger, som er fysisk placeret i VIBO,
er i aflåste enheder, hvor uvedkommende ikke har
adgang. Dette er vi nået i mål med i 2019.

Med baggrund i at VIBO efterhånden er meget langt
med implementeringen af persondataforordningen,
anvendes der alene konsulentbistand ad hoc. Det skal
dog understreges, at persondataforordningen og de
krav, som stilles heri, altid vil være en pågående proces,
da der løbende kommer lovændringer, nye afgørelser
enten fra EU-domstolen eller fra Datatilsynet, som gør,
at der skal foretages tilpasninger eller tilretninger i
VIBOs procedurer, arbejdsgange og sikkerhedsforanstaltninger. I 2019 er der endvidere kommet nye lovkrav
om årlige revurderinger af flere forskellige delområder
indenfor persondataforordningen jf. nedenfor.

•

Samtykkekrav:
Der har været en omfattende opgave med at finde
ud af, hvornår der skal indhentes samtykke som
krævet i persondataforordningen, hvad samtykket skal indeholde samt at kunne dokumentere,
at samtykket er givet efter reglerne. Der arbejdes
fortsat med denne del, da det er et yderst komplekst område, idet et samtykke kan tilbagekaldes
når som helst, hvilket kan have konsekvenser for
eksempelvis billeder, som VIBO har lagt på internettet med det fornødne samtykke, videofilm eller
præsentationsfilm, som er filmet med det fornødne
samtykke etc.

•

Oplysningsforpligtigelse:
VIBO har skullet kunne oplyse, hvad indsamlingen
af persondata skal bruges til. Dette er vi nået i mål
med i 2019.

•

Dataportabilitet:
I beretningen sidste år er der redegjort for, hvordan
VIBO har skullet vide, hvilke data en person kan
kræve at få flyttet, herunder at det har været et
krav, at VIBOs systemer kan udlevere og flytte data
i rette format. Dette er der sørget for, men det har

Fokuspunkter
Fra 2018 var der, som redegjort for i sidste års beretning i VIBO, fokus på følgende områder:
•

26

Databehandleraftaler:
VIBO har som følge af persondataforordningen skullet sørge for databehandleraftaler, hvor VIBO er databehandler og forestår behandling af personoplysninger for andre (ekstern administration). VIBO har
endvidere skullet sørge for databehandleraftaler,
hvor eksterne firmaer behandler personoplysninger
på vegne VIBO, og hvor VIBO er dataansvarlig. Der
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vist sig ikke at være så relevant for en boligorganisation, da VIBO ikke umiddelbart har boligsøgende,
der beder om, at deres data bliver overflyttet til
en anden boligorganisation. Kravet om dataportabilitet er mest relevant i forhold til banker, forsikringsselskaber etc.
•

”Right to be forgotten”:
VIBO har udarbejdet en procedure for, hvornår en
person har ret til at blive glemt/få slettet sine data.
Herunder har VIBOs systemer skulle kunnet håndtere og dokumentere, hvis/når der sker sletning eller
rettelser i persondata.

•

Impact assessment:
VIBO har udarbejdet en impact assessment (konsekvensanalyse) af de risici, som en behandling af
persondata kan have. Vi skal kunne gennemføre og
dokumentere vores impact assessments vedrørende
alle vores processer. Dette er vi nået i mål med i
2019. Det bemærkes, at vi har pligt til at udarbejde
en impact assessment hver gang, at der tages nye
teknologier, produkter eller processer i brug.

•

Underretningspligt ved databrud:
Det har været nødvendigt at vide, hvem VIBO skal
underrette ved databrud, herunder hvad vi skal
underrette om. VIBO har endvidere skullet have
processerne for databrud beskrevet. Dette er vi
nået i mål med i 2019, og processerne er blevet indarbejdet i den IT-sikkerhedspolitik, som er blevet
udarbejdet for VIBO i 2019.

•

Compliance programmer:
VIBO har skullet kunne dokumentere, at vi overholder persondataforordningen. VIBO har endvidere
skullet dokumentere, hvilke databehandlingsaktiviteter, vi har. Dette er vi nået i mål med i 2019.

Yderligere fokuspunkter i 2019
I 2019 har der udover det videre arbejde med fokuspunkterne fra 2018 været følgende fokuspunkter:
•

Undervisning af VIBOs medarbejdere i persondataforordningen:
Der har været afholdt interne kurser i VIBO i persondataforordningen for alle medarbejdere i 2019.

•

Politik for sletning og anonymisering af personoplysninger:
Nærværende slettepolitik omfatter både oplysninger om nuværende medarbejdere, tidligere
medarbejdere, konsulentansatte medarbejdere,
jobansøgere, herunder også uopfordret jobansøgere, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, nuværende
beboere, fraflyttede beboere, boligsøgende, deltagere i boligsociale projekter, leverandører samt
overvågningsoplysninger. Samtidig med udarbejdelse af slettepolitikken er der foretaget de fornødne
sletninger af personoplysninger vedrørende de
nævnte persongrupper.

•

IT-sikkerhedspolitik for VIBO:
Der er udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik for VIBO,
som gælder for alle med adgang til VIBOs systemer,
data eller enheder.

•

Politik for beboerdemokraters håndtering af personoplysninger:
Der er udarbejdet en politik for, hvordan beboerdemokrater skal håndtere de personoplysninger, som
de kommer i berøring med. Politikken er udsendt til
samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Som noget nyt er der i 2019 kommet lovkrav om, at
der foretages en årlig revurdering af flere forskellige
delområder indenfor persondataforordningen bl.a. årlig
revurdering af risici ved databehandling, årlig revurdering af info til registrerede, årlig revurdering af, om
gældende aftaler er tilstrækkelige, årlig revurdering
af principperne for anonymisering, årlig revurdering
af GDPR-procedurer, årlig revurdering af GDPR-forretningsgange mm.
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ØKONOMISK BERETNING
Resultatopgørelsen
Årets resultat udviste et overskud på 31 t.kr., som overføres til arbejdskapitalen.
Bruttoadministrationsudgifterne udgør 27.537 t.kr.
mod budgetteret 30.486 t.kr. Mindre udgifter under
personaleudgifterne skyldes en periode med ikke besatte stillinger i administrationen.
Der har været afholdt ekstraordinære udgifter på
20.234 t.kr. til ombygning af lokaler i administrationsbygningen og tilskud fra dispositionsfonden til afdelingerne med 19.945 t.kr.
Renteindtægter i regnskabsåret før fordeling har
udgjort 13.460 t.kr., hvoraf 11.031 t.kr. er tilbagebetalt
til afdelingerne. Mellemregning med afdelingernes og
boligorganisationens arbejdskapital er forrentet med
den for regnskabsåret opnåede rentesats på 2,65 %. Det
finansielle afkast af boligorganisationens værdipapirer
har også i regnskabsåret 2018/2019 været præget af
det meget lave og negative renteniveau, hvorfor det
opnåede renteafkast anses som yderst tilfredsstillende.

Balancen
Obligationsbeholdningen udgør 553.354 t.kr., og afdelingernes indestående i boligorganisationen udgør
472.839 t.kr.
Der er i 2018/2019 givet tilskud fra dispositionsfonden
på i alt 23.933 t.kr. Tilskud vedrører ydelsesstøtte, tab
ved lejeledighed og fraflytninger, tilskud til boligsociale helhedsplaner og øvrige tilskud til afdelinger og
projekter.
Boligorganisationens egenkapital udgør pr. 30. juni
2019 107.756 t.kr. Heraf udgør dispositionsfonden
64.742 t.kr. og arbejdskapitalen 43.014 t.kr.
Den disponible del af dispositionsfonden udgør 30.919
t.kr. Tilsvarende udgør den disponible del af arbejdskapitalen 41.639 t.kr. Udlån fra dispositionsfonden udgør
15.492 t.kr., ligesom administrationsejendommen i
Sankt Peders Stræde er noteret under den bundne del
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af dispositionsfonden. Fra arbejdskapitalen er materielle og finansielle anlægsaktiver i alt 1.374 t.kr. opført
som bunden del.

Eventualforpligtelser
Der er risiko for tab på inkassotilgodehavender, der
overstiger 334 kr. pr. lejemålsenhed, som afdelingerne
selv skal afholde. Tabsrisikoen for dispositionsfonden
udgør på baggrund heraf 2,95 mio. kr.
Der påhviler boligorganisationens dispositionsfond en
beregnet forpligtelse på ca. 44 mio. kr. i årene 2019 og
2020 og derefter en årlig beregnet forpligtelse fra 2021
og 4 år frem på ca. 13 mio. kr., der vedrører nuværende
og kommende byggeskade-, miljø- og renoveringsarbejder samt boligsociale helhedsplaner i boligorganisationens afdelinger.
Der er i flere afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af parkeringspladser. Forpligtelsen
træder i kraft, hvis fremtidens parkeringsforhold måtte
kræve det. Der er ikke fastsat beløb på forpligtelserne.

Andre forhold
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet
forhold, der påvirker boligorganisationens eller afdelingernes økonomiske stilling.

Boligforeningen VIBO

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger
og bekendtgørelse om drift af almene
boliger m.v.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Forrentning
Afdelingernes mellemregningsindestående forrentes på baggrund af opnået
renteresultat for regnskabsåret. Det
opnåede renteresultat inkl. kursgevinster/-tab har udgjort 2,65 %. Rentetilskrivningen beregnes dag til dag, og
tilskrivningen foretages for afdelingerne
ultimo regnskabsåret.

Materielle anlægsaktiver
Ejendommen Sankt Peders Stræde optages til anskaffelsesværdier med fradrag
af samlede afskrivninger. Administrationsejendommen afskrives over forventede levetid.
Materielle anlægsaktiver optages til
anskaffelsesværdier med fradrag af
samlede afskrivninger. Restværdien af
boligorganisationens materielle anlægsaktiver revurderes årligt.

Finansielle anlægsaktiver
Udlån og deposita optages til den værdi,
hvormed der er foretaget udbetaling.

Tilgodehavende renter
Obligationer
Obligationerne er optaget til kursværdi
pr. 30. juni 2019 bortset fra udtrukne
obligationer juli 2019, som er optaget til
kurs 100. Urealiserede kursgevinster og
-tab er regnskabsført i resultatopgørelsen under renteindtægter.

Der medtages i regnskabet tilgodehavende renter fra sidste rentetilskrivning
til balancedagen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes med de
beløb, der skal betales.

Årsberetning 2018 - 2019
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Resultatopgørelse for perioden
1. juli 2018 - 30. juni 2019
Ordinære udgifter
501
501
502
511
513
514
515
521

Bestyrelseshonorarer
Bestyrelseshonorarer, nybyygeri
Mødeudgifter, kontingenter m.v.
Personaleudgifter
Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)
Kontorlokaleudgifter
Afskrivninger, driftsmidler
Revision

Årsregnskab
2017/2018
t.kr.

Urevideret
budget
2018/2019
t.kr.

Årsregnskab
2018/2019
t.kr.

Urevideret
budget
2019/2020
t.kr.

250
0
297
17.943
3.669
2.078
243
491

250
0
254
19.761
4.756
1.876
237
403

250
0
367
22.166
4.734
2.037
350
582

350
0
367
22.427
4.604
2.610
350
594

24.971

27.537

30.486

31.302

2.915
6.842

3.325
11.465

3.330
2.800

3.435
2.800

70.307

75.240

66.300

72.450

105.035

117.567

102.916

109.987

11.302

20.234

0

0

116.337

137.801

102.916

109.987

74

31

0

0

116.411

137.832

102.916

109.987

21.201
1.723
3.446
7.756

22.112
1.679
3.179
13.460

22.076
1.410
3.000
4.000

22.557
1.745
3.500
4.000

70.307
0
136
732

75.240
0
376
1.841

66.300
0
4.000
2.130

72.450
0
3.500
2.235

610 Ordinære indtægter i alt

105.301

117.887

102.916

109.987

611 Ekstraordinære indtægter

11.110

19.945

0

0

0

0

0

0

116.411

137.832

102.916

109.987

520 Bruttoadministrationsudgifter
531 Tilskud afdelinger
532 Renteudgifter
533 Henlæggelser af afdelingernes
bidrag m.v. til dispositionsfonden
540 Samlede ordinære udgifter
541 Ekstraordinære udgifter
550 Udgifter i alt
551 Overskud
560 Udgifter og overskud i alt
Ordinære indtægter
601 Administrationsbidrag
1. Egne afdelinger i drift
2. Eksterne foretagender
602 Lovmæssige gebyrer
603 Renteindtægter m.v.
604 Afdelingernes bidrag m.v. til
dispositionsfonden
605 Byggesagshonorarer, nybyggeri
606 Byggesagshonorarer, renovering
607 Diverse indtægter

621 Årets underskud
630 Indtægter i alt
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Balance pr. 30. juni 2019

30. juni 2019
t.kr.

30. juni 2018
t.kr.

701 Administrationsbygning
702 Inventar
704 IT-anlæg
Finansielle anlægsaktiver
714 Dispositionsfond/lån til afdelinger
719 Andre finansielle anlægsaktiver

18.331
714
651

18.465
431
587

15.492
10

11.575
10

720 Anlægsaktiver i alt

35.198

31.068

721.1Afdelinger i drift
726 Andre tilgodehavender
727 Forudbetalte udgifter
730 Tilgodehavender renter
731 Værdipapirer
732 Likvidebeholdninger
1. Kassebeholdning
2. Bankbeholdning

564
86
319
2.014
553.354

0
883
0
1.680
509.324

27
27.734

39
19.937

740 Omsætningsaktiver i alt
750 Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
803 Dispositionsfond
805 Arbejdskapital

584.098
619.296

531.863
562.931

64.742
43.014

62.341
42.983

810 Egenkapital i alt

107.756

105.324

Kortfristet gæld
821 Afdelinger i drift
825 Leverandørgæld
826 Skyldige omkostninger m.v.
827 Afsætninger
829 Feriepengeforpligtelse
830 Anden kortfristet gæld

472.839
831
1.088
2.856
2.182
31.744

424.555
735
1.208
3.086
1.892
26.131

840 Kortfristet gæld i alt
850 Passiver i alt

511.540
619.296

457.607
562.931

Aktiver
Materielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Eventualforpligtelser
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BILAG 1:
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER I 2018/2019 SAMT 4 ÅRS BUDGETTEREDE MÅLTAL
Afd.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
127
129
133
134
135
137
140
141
142
147
153
155
159
173
175
177
179
187
199
210
211
212
213
214
216
225
238
265
266
267
268
270
293
301
306
350
395
397
802
810
812
819
820
827
830
Total

2018/19 Regnskab kr.
29.778.668
15.995.777
16.187.075
2.652.546
16.177.069
20.451.038
6.961.830
14.352.840
6.304.402
6.985.797
8.652.378
6.592.407
23.248.723
6.961.290
5.882.590
8.080.815
12.215.040
2.564.539
6.178.705
2.562.323
14.703.367
1.788.802
2.327.642
22.958.468
2.017.672
13.731.446
18.659.012
15.267.876
3.842.663
18.142.169
5.831.386
7.211.615
2.552.723
4.256.739
4.553.056
1.408.321
2.582.090
2.368.144
1.289.539
1.644.498
10.049.179
1.952.811
2.308.799
505.878
2.581.035
2.591.747
5.231.409
1.194.016
4.128.899
4.670.436
877.028
1.395.076
2.242.909
350.309
2.926.384
3.869.636
1.544.924
3.133.210
2.333.587
1.675.571
1.188.132
2.791.390
4.622.789
5.437.146
2.887.392
13.743.594
2.317.055
6.353.949
460.827.370

2018/19 Budget kr.

2019/2020 Budget kr.

2020/2021 Budget kr.

2021/2022 Budget kr.

27.971.012
15.242.627
15.041.316
2.652.000
15.692.233
16.450.724
6.626.950
12.027.426
6.273.100
6.702.000
8.058.000
5.953.790
22.333.000
6.236.641
6.061.700
7.828.000
12.123.479
2.638.123
6.133.746
2.508.401
14.953.749
1.740.700
2.314.191
21.725.000
2.080.501
13.371.600
18.831.900
15.503.473
2.023.640
17.556.000
5.757.708
6.961.170
2.563.356
4.229.000
4.591.881
1.421.344
2.777.341
2.387.898
1.320.722
1.603.460
10.218.984
2.006.000
2.400.500
542.350
2.701.325
2.604.800
5.259.000
1.439.650
4.237.502
4.645.618
914.742
1.353.950
2.333.864
364.450
3.063.402
3.899.560
1.583.000
3.034.184
2.385.269
1.715.755
1.196.092
2.914.283
4.601.500
5.449.000
2.771.300
14.198.130

29.511.000
14.957.000
13.920.000
2.620.000
15.608.000
15.109.460
6.645.180
11.915.024
6.358.804
6.540.900
8.223.300
4.157.000
21.246.700
6.925.300
6.622.278
7.768.000
12.250.160
2.642.300
5.362.000
2.324.107
14.990.451
1.700.400
2.109.540
20.696.000
2.167.300
12.455.806
18.681.687
15.175.281
2.356.900
17.773.000
5.690.556
6.604.000
2.846.963
4.347.000
4.684.774
1.441.824
2.690.000
1.959.000
1.157.156
1.257.000
10.469.884
2.036.000
2.399.700
535.250
2.813.683
2.611.336
5.423.699
1.232.383
4.264.730
4.885.782
928.279
1.347.452
2.337.215
359.580
3.059.873
3.994.367
1.470.000
3.113.000
2.405.155
1.734.000
1.193.700
2.542.473
4.706.600
5.379.000
2.805.800
13.359.000

28.719.800
15.032.900
13.861.900
2.563.300
15.705.200
15.172.700
7.040.600
11.843.700
6.476.500
5.482.860
8.292.400
3.744.100
21.124.800
6.954.900
6.762.400
8.062.300
12.393.300
2.657.919
5.390.900
2.292.317
15.044.100
1.706.100
2.160.200
20.410.100
2.183.800
12.610.900
18.818.900
15.429.350
2.429.000
16.357.800
5.844.000
6.660.800
2.730.200
4.304.800
4.909.174
1.469.600
2.608.000
1.947.200
1.158.600
1.180.800
10.417.917
2.003.200
2.451.500
529.500
2.659.000
2.665.300
5.338.100
1.232.583
4.371.500
4.941.250
933.710
1.394.180
2.369.850
319.200
2.915.400
4.018.100
1.283.600
3.123.500
2.422.855
1.812.468
1.226.500
2.549.100
4.747.700
5.346.000
2.953.100
13.617.100

28.923.800
15.123.400
13.946.700
2.588.600
15.905.500
15.348.300
7.105.500
11.931.000
6.539.900
5.531.160
8.383.300
3.787.200
21.362.100
7.000.300
6.822.700
8.168.400
12.508.900
2.681.219
5.445.700
2.316.217
15.153.500
1.721.700
2.178.900
20.626.300
2.204.700
12.749.000
18.878.900
15.545.950
2.449.500
16.506.000
5.895.000
6.712.200
2.755.200
4.336.300
4.957.074
1.483.700
2.636.000
1.964.000
1.169.700
1.188.900
10.503.617
2.016.200
2.463.000
533.500
2.679.000
2.687.500
5.364.700
1.238.883
4.416.000
4.971.150
938.310
1.400.380
2.368.750
322.400
2.939.300
4.053.700
1.294.100
3.139.100
2.437.555
1.821.968
1.237.600
2.565.300
4.779.800
5.396.800
2.973.900
13.758.000

6.637.754
442.740.866

6.529.327
435.428.419

6.604.725
433.785.158

6.636.025
437.468.958

-1,2%
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Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
1453 København K

Kontakt:
Telefon 33 42 00 00
Mail
vibo@vibo.dk

Ekspeditionstid:
Mandag - torsdag kl. 10 - 14
Fredag		
kl. 10 - 13

Info:
CVR-nr. 36 51 17 10
EAN-nr. 5790002192685

