
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-7 torsdag den 25. 

august  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 Lone Karas Heftholm 
 

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

Afbud: Lisa Andersen 
 
Mødeleder: Birgitte Langballe 

 
 
 

Dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 16. juni 2022 
 

2. Dispositionsfonden 
 

3. Orientering om ekskursion lørdag den 27. august 2022 
 

4. Planlægning af formandsmøde 6. september 2022 
 

5. Planlægning af bestyrelseskonferencen 30. september 2022 til 1. oktober 2022 
 

6. Godkendelse af revideret politik for afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb og brug af 
driftsmidler 

 
7. Godkendelse af revideret forretningsorden for organisationsbestyrelsen 
 
8. Ny pjece – Rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde 
 
9. Drøftelse af personalevalgsregler i VIBO 
 
10. Individuel modernisering 
 
11. Inflationen og vores husleje 
 
12. Sparring- og udviklingsforløb bestyrelsen  
 
13. Byggeudvalget 

 
14. Driftsudvalget 

 
15. Uddannelse og boligsocialt udvalg 
 
 



16. Kommunikationsudvalget 
 
17. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
 
18. Meddelelser 
 
19. Eventuelt 
 
20. Punkter der ikke offentliggøres 
 
21. B-bilag: farvet kalender 2023 
 
22. B-bilag: prisblad pr. 1. juli 2022 
 
23. B-bilag: udlejningsaftaler børnefamilie 
 

 

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af møde den 16. juni 2022 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 16. juni 2022 blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
Ad pkt. 2 – Dispositionsfonden 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 3 - Orientering om ekskursion lørdag den 27. august 2022 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 4 - Planlægning af formandsmøde 6. september 2022 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 5 - Planlægning af bestyrelseskonferencen 30. september 2022 til 1. oktober 2022 
Lukket punkt 
 
 
Ad. pkt. 6 - Godkendelse af revideret politik for afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb og brug     
af driftsmidler 
Der er i politikken foretaget konsekvensrettelser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Organisationsbestyrelsen godkendte den reviderede politik for afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb 
og brug af driftsmidler. 
 
 
Ad pkt. 7 - Godkendelse af revideret forretningsorden for organisationsbestyrelsen 
Tabt arbejdsfortjeneste er indføjet som et nyt punkt 11 i forretningsordenen for 
organisationsbestyrelsen. 
 
Organisationsbestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 
 
 
 

Ad pkt. 8 - Ny pjece – Rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde 
Der er blevet udarbejdet en ny pjece omkring rammerne for afdelingsbestyrelsens arbejde. Pjecen skal 
fungere således, at man som afdelingsbestyrelsesmedlem kan slå op og læse nærmere i pjecen om 
forskellige emner, som man er i tvivl om eller har spørgsmål til. 



 
Pjecen vil blive udsendt sammen med et informationsbrev til de enkelte afdelingsbestyrelser. 
 
Ad pkt. 9 - Drøftelse af personalevalgsregler i VIBO 
Lukket punkt 
 
Ad pkt. 10 - Individuel modernisering 
Lukket punkt 
 
Ad pkt. 11 - Inflationen og vores husleje 
Lukket punkt 
 
Ad pkt. 12 - Sparring- og udviklingsforløb bestyrelsen  
Lukket punkt 

 
Ad pkt. 13 - Byggeudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 
 
 
Ad pkt. 14 - Driftsudvalget 
Der skal fastsættes en ny dato for møde i driftsudvalget. 
 
 
Ad pkt. 15 - Uddannelse- og boligsocialt udvalg 
Ikke nyt siden sidst. 
 
 
Ad pkt. 16 - Kommunikationsudvalget 
Der blev oplyst, at der på mødet den 25. august 2022 er blevet drøftet følgende: 

• Toget til juleoptoget på Amager er gået i stykker. Det er aftalt, at der ikke skal indkøbes et nyt 
tog, men findes et alternativ hertil 

• VIBOs nye hjemmeside 
• Beboerapp. 
• Ny vision for en digital årsberetning 
• Aftalt, at Lars Jensen skal i dialog med de enkelte afdelingsbestyrelser om, hvad deres behov er 

for IT-udstyr 
 

 
Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Organisationsbestyrelsen godkendte standarddagsordenen. Punktet om individuel modernisering 
medtages til videre drøftelse. 
 
Det blev aftalt, at Anne-Merethe Bryder medtager VIBOs budgetforslag 2023 - 2024 til behandling på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad pkt. 18 - Meddelelser 
Kaare Vestermann orienterede om, at Marianne Hansen, som varetager VIBOs omstilling, går på 
pension pr. 1. oktober 2022. Marianne Hansen har været ansat i VIBO i 30 år. Som altid når en stilling 
bliver ledig ved naturlig afgang, skal stillingsfunktionen vurderes nærmere. Kaare Vestermann oplyste i 
denne forbindelse, at der skal ses nærmere på muligheden for digital omstilling af VIBOs telefoner. 
 
Der blev orienteret om, at Miljø- og Teknikudvalget har truffet beslutning om, at Jagtvej 101 skal 
omdannes til et grønt gårdrum, hvilket er meget positivt ift. det fælles gårdlaug, som afd. 127 mistede i 
2018. 
 
 
Ad pkt. 19 - Eventuelt  
 
Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet den 3. november 2022 flyttes til den 2. november 2022. 
 



Det blev samtidigt aftalt, at repræsentantskabsmødet den 24. november 2022 afholdes i Sankt Peders 
Stræde. 

Ad pkt. 20 - Punkter der ikke offentliggøres 
Punkt 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 og 12. 

Ad pkt. 21 - B-bilag: farvet kalender 2023 

Ad pkt. 22 - B-bilag: prisblad pr. 1. juli 2022 

Ad pkt. 23 - B-bilag: udlejningsaftaler børnefamilie 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


