
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-8 torsdag den 22. 

september  2022 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 
49 A, 1453 København K 

Til stede: 

Fra organisationsbestyrelsen:      Birgitte Langballe, Frank Jensen, Flemming Kristensen, Ismet 
Dzemaili, Tina Belsø og Lisa Andersen 

Fra administrationen: Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder, 
Tina Kastberg 

  Afbud:   Lone Karas Heftholm 

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde den 25. august 2022

2. Dispositionsfonden

3. VIBOs budgetforslag 2023/2024

4. Inflation/husleje

5. Evaluering af ekskursion d. 27. august 2022

6. Evaluering af formandsmøde d. 6. september 2022

7. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference 30. september-1. oktober 2022

8. Planlægning af temamøde tirsdag den 25. oktober 2022

9. Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 8. november 2022

10. Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 24. november 2022

11. Målsætningsprogram og handleplan 2021-2025

12. Personalepolitik

13. Dokumentationspakke

14. Driftsudvalget

15. Byggeudvalget

16. Kommunikationsudvalget



17. Uddannelse- og boligsocialt udvalg

18. Nye udvalg

19. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

20. Meddelelser

21. Eventuelt

22. Punkter der ikke offentliggøres

23. B-bilag: rammebeløbet hæves

24. B-bilag: Udviklingen i energipriserne pr. 25/8 2022

25. B-bilag: Afd. 106 opdeling: status

26. B-bilag: Boligen artikel om udsættelser

27. B-bilag: farvet kalender 2022 og 2023

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af møde den 25. august 2022 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 25. august 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden 
Lukket punkt 

Ad pkt. 3 - VIBOs budgetforslag 2023/2024 
Lukket punkt 

Ad pkt. 4 - Inflation/husleje 
Anne-Merethe Bryder orienterede om, at negative renter og kurstab på obligationer i 2022 har 
resulteret i store underskud hos de almene boligorganisationer. 

For at modvirke at de meget store kurstab på obligationer påvirker huslejen i et enkelt regnskabsår, har 
Bolig- og Planstyrelsen den 5. september 2022 ændret i bekendtgørelse om drift af almene boliger, så 
kurstab og kursgevinster fremover placeres på afdelingens henlæggelser, i modsætning til i dag, hvor 
kursudsvinget bogføres i de enkelte afdelingers regnskaber i det år, hvor udsvinget opstår. 

Ændringen af driftsbekendtgørelsen gælder fremadrettet, hvilket betyder, at boligorganisationer med 
regnskabsafslutning før 15. september 2022, først omfattes af de nye regler fra næste år. Der arbejdes 
dog på en overgangsordning for regnskaber, som er afsluttet i 2022. At der vedtages en 
overgangsordning, er specielt vigtig for VIBO, som har haft regnskabsafslutning den 30. juni 2022. 

Ad. pkt. 5 - Evaluering af ekskursion d. 27. august 2022 
Der var enighed om, at det var en rigtig god ekskursion, selvom det regnede voldsomt under 
besigtigelsen af solceller. 

Organisationsbestyrelsen var enige om, at med baggrund i ferieafholdelse, skal ekskursionerne 
fremover være enten i maj eller i september måned. 



Ad. pkt. 6- Evaluering af formandsmøde d. 6. september 2022 
Formandsmødet, om blev afholdt i afd. 820, Fogedgården, blev relativt ustruktureret, da nogle af 
mødedeltagerne ikke, som det var planlagt, ønskede gruppearbejde. 

Det er aftalt, at næste formandsmøde afholdes i Nivå. Det efterfølgende formandsmøde vil blive afholdt 
i Hedehusene i afd. 135. 

Ad pkt. 7 - Planlægning af bestyrelseskonferencen 30. september 2022 til 1. oktober 2022 
Lukket punkt 

Ad. pkt. 8 - Planlægning af temamøde tirsdag den 25. oktober 2022 
Lukket punkt 

Ad pkt. 9 - Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 8. november 2022 
Lukket punkt 

Ad pkt. 10 - Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 24. november 2022 
Lukket punkt 

Ad pkt. 11 - Målsætningsprogram og handleplan 2021-2025 
Kaare Vestermann gennemgik på overordnet plan målsætningsprogram og handleplan 2021- 2025. 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Ad pkt. 12 - Personalepolitik 

Det blev foreslået, at 40-års jubilæum bliver afholdt efter samme regler som afholdelse af 25-års 
jubilæum. Organisationsbestyrelsen godkendte dette. Tilføjelsen indskrives i VIBOs personalepolitik 

Kaare Vestermann orienterede om, at der er kommet en lovændring i august 2022 omkring 
omsorgsorlov, hvorefter det nu er muligt at holde op til 5 dages omsorgsorlov hvert kalenderår. 
Omsorgsorloven kan bruges, når der i forbindelse med en alvorlig helbredsmæssig tilstand, er behov for 
at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem (egne børn, forældre, ægtefælle eller partner), 
eller en person der bor i samme husstand.  

Der skal forelægge lægelig dokumentation for behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en 
alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan f.eks. være en indkaldelse til behandling. 

Omsorgsorloven kan holdes som én samlet periode eller som enkelte dage. 

Omsorgsorloven er uden ret til løn.  

Ønsker du at benytte dig af omsorgsorloven, skal du kontakte din nærmeste leder og aftale nærmere. 

Organisationsbestyrelsen tiltrådte de ændrede regler om omsorgsorlov, som herefter indskrives i VIBOs 
personalepolitik. 

Ad pkt. 13 - Dokumentationspakke 



Der blev orienteret om dokumentationspakken. 

Organisationsbestyrelsen tog dokumentationspakken til efterretning. 

Ad pkt. 14 - Driftsudvalget 
Der blev afholdt møde i driftsudvalget den 22. september 2022. 

Hovedemnet på mødet var oplæg til materiale om individuel modernisering til det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde den 8. november 2022. 

Der er kommet 17 rapporter fra det eksterne firma, som gennemgår vedligeholdelsesstanden af VIBOs 
ejendomme. Konklusionen i de pågældende rapporter er, at VIBO har velvedligeholdte ejendomme. 

Ad pkt. 15 – Byggeudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 

Ad pkt. 16 – Kommunikationsudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 

Ad pkt. 17 - Uddannelse- og boligsocialt udvalg 
Der har været afholdt møde i dag i uddannelses- og boligsocialt udvalg, hvor hovedemnet var det 
kommende juleoptog på Amager. Der blev drøftet alternativer til det nedlagte tog, som plejer at blive 
brugt, men som er gået i stykker. 

Det, som blev drøftet på mødet er, at der ifm. med juleoptoget skal være mulighed for gratis 
opskrivning til en bolig i VIBO. Det er endvidere blevet aftalt, at der skal bestilles 200 nissehuer til 
omdeling. Det er samtidigt blevet aftalt, man ikke går med i selve juleoptoget, men at VIBO betaler 
bidraget til juleoptoget, således at det støttes. 

Ad pkt. 18 - Nye udvalg 
Der er følgende nye udvalg: 

• Hjemmesideudvalg
• Beboerdemokratiudvalg
• Jubilæumsudvalg

Kaare Vestermann foreslog, at Frank Jensen og Lone Karas Heftholm inviteres med til mødet i 
kommunikationsudvalget den 2. november 2022 omkring VIBOs nye hjemmeside. 

Der afholdes møde i udvalget for målsætningsprogram – beboerdemokrati den 26. januar 2023 kl. 
16.00 til 17.00. Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet først starter kl. 17.00. Det blev drøftet, om det er 
muligt, at få flere fra organisationsbestyrelsen til at deltage i udvalget, hvor det pt. kun er Birgitte 
Langballe og Ismet Dzemaili, som deltager. 

Den 23. februar 2023 afholdes der møde i jubilæumsudvalget fra kl. 16.00 til 17.00. Det blev derfor 
aftalt, at bestyrelsesmødet først starter kl. 17.00. 

Kaare Vestermann foreslog, at der til bestyrelsesmødet den 2. november 2022 medtages et punkt om 
udvalg for ny hjemmeside, udvalg for målsætningsprogram – beboerdemokrati og jubilæumsudvalget 

Ad pkt. 19 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Udkast til dagsorden til bestyrelsesmødet den 27. oktober 2022 blev godkendt. 



Ad pkt. 20 - Meddelelser 
Lukket punkt 

Ad pkt. 21 - Eventuelt 
Lukket punkt 

Ad pkt. 22 - Punkter der ikke offentliggøres 
Pkt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 20 og 21. 

Ad pkt. 23 - B-bilag: Rammebeløbet hæves 

Ad pkt. 24 - B-bilag: Udviklingen af energipriserne pr. 25/8 2022 

Ad pkt. 25 - B-bilag: Afd. 106 opdeling: status 

Ad pkt. 26 - B-bilag: Boligen artikel om udsættelser 

Ad pkt. 27 - B-bilag. Farvet kalender 2022 og 2023 

Referent: Tina Kastberg  

Godkendt den 


