
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-2 torsdag den 24. marts 
2022 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 1453 

København K 

Til stede: 

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

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

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Indlæg om ladestandere v/ Michael Willer-Jensen

2. Godkendelse af referat af d. 24. februar 2022

3. Dispositionsfonden

4. Evaluering af formandsmøde d. 8. marts 2022

5. Evaluering af afdelingsmøder

6. Planlægning af kursus for nye bestyrelsesmedlemmer d. 8.- 9. april 2022

7. Planlægning af bestyrelseskonference 19.-20. maj 2022

8. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen d. 30. sept. -1. oktober 2022

9. Afd. 106 – Status for parallelsamfundssituationen

10. Udlejning – Fortrinsvis til børnefamilier til 4 og 5 rums boliger

11. Individuel modernisering paragraf 37B

12. Tabt arbejdsfortjeneste

13. Målsætningsprogram/Handleplan 2021-2025

14. Dokumentationspakke

15. Driftsudvalget

16. Uddannelse og boligsocialt udvalg

17. Byggeudvalget



 
18. Kommunikationsudvalget 

 
19. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
 
20. Meddelelser 

 
21. Eventuelt 

 
22. Punkter der ikke offentliggøres 

 
23. B-bilag: Farvet kalender 

 
24. B-bilag: BL-info Flygtninge 

 
25. B-bilag: artikel flygtninge 

 
26. B-bilag: referat fra heldags VN-møde 9. februar 2022 

 
 
 
Ad pkt. 1 - Indlæg om ladestandere v/ Michael Willer-Jensen 
Driftschef Michael Willer-Jensen holdt et oplæg for organisationsbestyrelsen om de overvejelser og 
værktøjer, som kan anvendes, såfremt man planlægger at etablere lade løsninger til el-biler i de 
enkelte boligafdelinger.  
 
Michael Willer gennemgik i denne forbindelse følgende forhold: 
 

• Kend jeres faktiske behov 
• Afklar om I skal have fælles eller personlige ladepladser 
• Beslut om I skal have ladestandere eller ladestik 
• Er der strøm nok i afdelingen 
• Vælg placering af ladepladserne 
• Forbered flere pladser fra start 
• Fremtidssikring 
• Hvordan skal pladserne anvendes 
• Skal man som afdeling eje eller leje 

 
Organisationsbestyrelsen drøftede, om man som afdelingsbestyrelse har det fornødne kvalificeret 
grundlag til at foretage de rigtige indstillinger til afdelingsmødet om etablering af lade løsninger til el-
biler, også selvom man får rådgivning herom.  
 
Det blev endvidere drøftet, hvor mange steder i VIBO, at det giver mening at omdanne eksisterende p-
pladser til p-pladser for el-biler set i lyset af, at der i rigtig mange VIBO-afdelinger er mangel på p-
pladser. 
 

Ad pkt. 2 - Godkendelse af referat af d. 24. februar 2022 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 24. februar 2022 blev godkendt uden bemærkninger.        
 
 
 
 
Ad pkt. 3 – Dispositionsfonden 
Lukket punkt 
 

 
Ad pkt. 4 - Evaluering af formandsmøde d. 8. marts 2022 



Der var enighed om, at det var et godt møde. 
 

På formandsmødet var der forslag om, at der ikke skal udfærdiges dagsordenspunkter til 
formandsmøderne. Man skal kunne møde op og fremlægge sine egne problemstillinger, som herefter 
bliver drøftet. 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede, om formandsmødet skal være et frit forum uden dagsorden, og om 
dette er hensigtsmæssigt. Organisationsbestyrelsen var enige om, at spørgsmålet skal behandles i 
uddannelse og boligsocialt udvalg, som skal se på de følgende 2 modeller: 
 

• Frit forum uden dagsordenspunkter 
• At der meldes punkter ind til formandsmødet, som herefter drøftes i grupper på 

formandsmødet. 
 
På formandsmødet den 8. marts 2022 blev det foreslået, at næste formandsmøde afholdes i en 
afdeling. Afdeling 820, Fogedgården tilbød i denne forbindelse at være vært. 
  

Ad pkt. 5. - Evaluering af afdelingsmøder 
Lukket punkt 
 

Ad pkt. 6 - Planlægning af kursus for nye afdelingsbestyrelser d. 8.- 9. april 2022 
Lukket punkt 
 

Ad pkt. 7 - Planlægning af bestyrelseskonference 19.-20. maj 2022 
Lukket punkt 
 
Ad pkt. 8 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference d. 30. sept. – 1. oktober 2022 
Lukket punkt 
 

Ad pkt. 9 - Afd. 106 – status for parallelsamfundssituationen 
Lukket punkt 
  

Ad pkt. 10 - Udlejning – Fortrinsvis til børnefamilie til 4 og 5 rums boliger 
På bestyrelsesmødet den 24. februar 2022 blev det aftalt, at punktet om fortrinsret for børnefamilier    
til 4 og 5 rumsboliger skulle medtages til endelig beslutning på bestyrelsesmødet den 24. marts 2022. 
 
Forinden da skulle administrationen undersøge, hvorvidt det vil være muligt at beslutte, at det kun    
er børnefamilier, som bor i VIBO - altså interne ansøger - som skal have fortrinsret til 4 og 5  
rumsboliger, og at fortrinsretten således ikke skal gælde for eksterne ansøger, samtidig med at 
fortrinsretten skal begrænses til 4 og 5 rumsboliger. 
 
Begge dele kan lade sig gøre, men det betinger, at den enkelte kommune også synes, at det er en 
god ide og ønsker at indgå en sådan aftale med VIBO. 
 
VIBO har boliger i 8 kommuner, så det vil betinge, at der indgås 8 aftaler herom. 
 
Det drejer sig om følgende kommuner: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby 
Kommune, Rødovre Kommune, Høje-Tåstrup Kommune, Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune 
og Gribskov Kommune. 
 
Organisationsbestyrelsen var enige om at de 8 kommuner forespørges om, hvorvidt de vil indgå aftale 
om fortrinsret til familier til 4 og 5 rums boliger. Dog således at det kun er børnefamilier, som bor i 
VIBO, altså interne ansøgere, som kan få fortrinsret til 4 og 5 rums boliger  
 
 
Ad pkt. 11 - Individuel modernisering paragraf 37B 



Kaare Vestermann orienterede om, at da man i sin tid vedtog individuel modernisering i VIBO i 
2005, opdelte man det beløb, som man måtte bruge på individuel modernisering i to beløb med 
loft på, så der var et beløb, der måtte bruges på køkkenmodernisering og et andet beløb, som 
der måtte bruges til badeværelsesmodernisering. 
 
I 2008 blev det vedtaget, at man måtte bruge hele beløbet på én modernisering efter eget valg 
altså enten bruge hele beløbet til en køkkenmodernisering eller hele beløbet til en 
badeværelsesmodernisering.  
 
Henrik Nielsen foreslog, at der nedsættes en gruppe bestående af organisationsbestyrelsen og 
fra administrationen Anne-Merethe Bryder, Michael Willer og Henrik Nielsen selv, som arbejder 
videre med flere af de centrale politiske spørgsmål, der melder sig for, hvordan man fremadrettet 
håndterer individuel modernisering.  
 
Det blev aftalt, at Henrik Nielsen udsender en indkaldelse til møde i gruppen. Mødet vil blive 
afholdt som et Teamsmøde. 
 
 

Ad pkt. 12 - Tabt arbejdsfortjeneste 
Anne-Merethe Bryder forelagde punktet og oplyste, at på baggrund af revisionens ønske om en 
nedskreven procedure for tabt arbejdsfortjeneste, er der blevet udfærdiget procedure for udbetaling af 
diæter, lommepenge og tabt arbejdsfortjeneste herunder for tabt arbejdsfortjeneste til 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer og til organisationsbestyrelsesmedlemmer tillige med 
udbetalingsskema. 
 
Der var enighed om, at der i det pågældende regelsæt skal indarbejdes tabt arbejdsfortjeneste for 
deltagelse i halvdagsmøder for organisationsbestyrelsen, og der skal også medtages tabt 
arbejdsfortjeneste for organisationsbestyrelsesformanden i forbindelse med diverse ad hoc-opgaver. 
 
 
Ad pkt. 13 - Målsætningsprogram/Handleplan 2021-2025 
Målsætningsprogram/handleplan 2021-2025 blev tiltrådt af organisationsbestyrelsen. 
 
Det blev aftalt, at målsætningsprogram/handleplan 2021-2025 medtages kvartalsvis på 
bestyrelsesmøderne. (Marts, juni, september og december) 
 
 

Ad pkt. 14 - Dokumentationspakke  
De enkelte dokumentationspakker blev taget til efterretning.  
 
 
Ad pkt. 15 – Driftsudvalget 
Som vedtaget under punkt 11, er der blevet nedsat et udvalg, som skal behandle de politiske rammer 
for individuel modernisering § 37B. 
 
 
Ad pkt. 16 - Uddannelse og boligsocialt udvalg 
Ikke nyt siden sidst. 
 
 

Ad pkt. 17 – Byggeudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 
 
 

Ad pkt. 18 – Kommunikationsudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 
  
 

Ad pkt. 19 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 



Organisationsbestyrelsen godkendte standarddagsorden. 

Ad pkt. 20 – Meddelelser 
Der forekom ikke noget under meddelelser. 

Ad pkt. 21 – Eventuelt 
Der forekom ikke noget under eventuelt. 

Ad pkt. 22 - Punkter der ikke offentliggøres 
3, 5, 6, 7, 8 og 9. 

Ad pkt. 23 - B-bilag: Farvet kalender 

Ad pkt. 24 - B-bilag: BL-info om flygtninge 

Ad pkt. 25 - B-bilag: Artikel om flygtninge 

Ad pkt. 26 - B-bilag: Referat fra heldags VN-møde d. 9. februar 2022 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


