
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-9 torsdag den 28. oktober 
2021 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 1453 

København K 

Til stede: 

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

Birgitte Langballe deltog via Skype. 

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

Mødeleder: Frank Jensen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde den 23. september 2021

2. Regnskab 2020/2021

3. Revisionsprotokollat

4. Dispositionsfonden

5. Evaluering af bestyrelseskonference den 8. - 9. oktober 2021

6. Evaluering af kursus i afdelingshjemmesider den 26. oktober 2021

7. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 25. november 2021

8. iPad til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Beslutning og status

9. Status for administrationsaftale med Sporvejsfunktionærernes Boligforening

10. Målsætningsprogram/Handleplan. Afslutning 2016-2020

11. Driftsudvalget

12. Byggeudvalget

13. Kommunikationsudvalget

14. Uddannelse- og Boligsocialt udvalg



15. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
 
16. Meddelelser 

 
17. Eventuelt 

 
18. Punkter der ikke offentliggøres 

 
19. B-bilag 

 
 
 
Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 23. september 2021 
Referatet af ordinært bestyrelsesmøde den 23. september 2021 blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 2 - Regnskab 2020/2021 
Lukket punkt 
 
 

 Ad pkt. 3 - Revisionsprotokollat 
  Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 4 - Dispositionsfonden 
Lukket punkt 

 
Ad pkt. 5 - Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference den 8.- 9. oktober 2021 
Afdelingsbestyrelseskonferencen den 8.- 9. oktober 2021 blev evalueret. Alle var enige om, at det 
var en rigtig god konference med gode indlæg både fredag, hvor Asger Fredslund fra SIRIUS 
fortalte om samarbejde, omstilling og motivation og om lørdagen, hvor Maj Sørensen, 
kommunikationsansvarlig i VIBO og Frank Jensen, VIBOs næstformand fortalte om digital 
kommunikation i VIBO, herunder hvad VIBO har planlagt af yderligere digitale tiltag. 
 
Der er kommet gode evalueringsskemaer tilbage fra konferencen. Men der var enighed om, at 
underholdningen under middagen ikke var helt optimal. 
 
Der var flere, som tog hjem før frokosten om lørdagen, og det blev foreslået, at man i stedet for at 
afholde frokost stiller en sandwich og en vand frem til fri afbenyttelse. Der blev endvidere drøftet 
bustransport til konferencecenteret, herunder et eventuelt alternativt opsamlingssted til Jarmers 
Plads.  
 
Det blev aftalt, at evalueringsskemaerne bliver gennemgået på næste møde i Uddannelses- og 
Boligsocialt udvalg. 

 
Ad pkt. 6 - Evaluering af kursus i afdelingshjemmesider den 26. oktober 2021 

  Ismet Dzemaili deltog på vegne organisationsbestyrelsen i kursus i afdelingshjemmesider, og han  
  oplyste, at det var et rigtig godt kursus. Der deltog 12 i kurset, hvilket ikke var så mange, som der  
  plejer at deltage. Både Lars Jensen, Lars Hansen og Maj Sørensen, som varetog kurset, har  
  oplyst, at deltagerantallet rent faktisk bevirkede, at kurset blev mere vellykket, end det plejer, og  
  at alle deltagere fik rigtig meget ud af kurset. 
 
  Det blev aftalt, at punktet medtages til videre drøftelse i Uddannelses- og Boligsocialt udvalg,  
  herunder holdenes størrelse. 
 
 
 



Ad pkt. 7 - Planlægning af repræsentantskabsmøde den 25. november 2021  
  Lukket punkt   
 
  Ad pkt. 8 - iPad til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Beslutning og status 
  Kaare Vestermann redegjorde for den beslutning, der blev truffet af VIBOs  
  organisationsbestyrelse i 2013, og som efterfølgende blev tiltrådt af VIBOs 
  repræsentantskab om, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte  
  afdelingsbestyrelser skulle have en iPad, således at det digitale og papirløse 
  arbejde i organisationsbestyrelserne blev videreført til afdelingsbestyrelserne. 
 
  I det pågældende regnskabsår var der et overskud på 757.000 kr., som det blev besluttet at  
  bruge til anskaffelse af iPads til de enkelte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der var 
  budgetteret med, at udgiften hertil pr. afdelingsbestyrelsesmedlem ville komme til at  
  at andrage 5.000 kr. I alt omkring 1,3 mio. kr., som i henhold til den trufne beslutning ville 
  blive trukket af arbejdskapitalen med fradrag af overskuddet på 757.000 kr. 
 
  Såfremt der er en iPad, som går i stykker, og som ikke længere er omfattet af garantien, så 
  kontakter afdelingsbestyrelsen VIBOs it-afdeling og bestiller en ny iPad, som skal betales af 
  den enkelte afdeling. Dette kræver, at man som afdelingsbestyrelse er enige om, at der skal 
  anskaffes en ny iPad, og at der orienteres om udgiften hertil på det ordinære afdelingsmøde  
  i afdelingen. 
 
  Såfremt en afdelingsbestyrelse er i tvivl om regler for anskaffelse af nye iPads, så skal de  
  blot kontakte deres driftschef, som vil være dem behjælpelig. 
 
 
Ad pkt. 9 - Status for administrationsaftale med Sporvejsfunktionærernes Boligforening. 
Lukket punkt 
 

  Ad pkt. 10 - Målsætningsprogram/Handleplan. Afslutning 2016-2020 
  Kaare Vestermann gennemgik det afsluttede målsætningsprogram/handleplan for 2016 - 2021, 
  hvoraf hovedparten af alle aktiviteter er afsluttede. Der er enkelte aktiviteter, som der arbejdes  
  videre med i det nye målsætningsprogram og handleplan. 
 
  Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
Ad pkt. 11 – Driftsudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 

 
 
Ad pkt. 12 - Byggeudvalget  
Der er blevet afholdt møde i Byggeudvalget den 28. oktober 2021, hvor der blev orienteret om de 
fysiske helhedsplaner, som Landsbyggefonden har godkendt i afd. 104, 107, 109, 111, 113, 127, 
175, 225 og 810. 
 
Der blev endvidere orienteret om, at VIBO har afgivet bud på en mindre byggesag på Toftegårds 
Plads i Valby, hvor der skal opføres ungdomsboliger. Det forventes, at alle boligorganisationer i 
København har afgivet bud på den pågældende byggesag. 
 
Det blev på byggeudvalgsmødet foreslået, at der i byggeudvalgsregi afholdes en ekskursion for 
organisationsbestyrelsen enten til Samuels Hus eller til et solcelleanlæg. Forslaget drøftes videre i 
byggeudvalget. 

 
 
 
 
 
 



Ad pkt. 13 – Kommunikationsudvalget 
Der er udarbejdet udkast til referat af sidste møde i kommunikationsudvalget. 
 

 
Ad pkt. 14 - Uddannelse- og Boligsocialt udvalg 
Ikke nyt siden sidst. 

 
 
Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt med følgende tilretninger. 
 
Mødetidspunktet ændres fra kl. 17.00 til kl. 16.30. Punktet vedrørende revisionsprotokollatet 
flyttes, så det bliver pkt. 11, hvorefter revisionen deltager i den efterfølgende spisning sammen 
med organisationsbestyrelsen. 
 
 
Ad pkt. 16 – Meddelelser 
Der er foretaget en mindre konsekvensrettelse i VIBOs IT-sikkerhedspolitik, som 
organisationsbestyrelsen tiltrådte. 
 
Kaare Vestermann orienterede om de kommende medarbejdervalg i VIBO, som finder sted den 
17. november 2021. 
 
- Lisa Andersen stiller op medarbejderrepræsentant til VIBOs organisationsbestyrelse og Dinah 

Stuhde som suppleant.  
 
 

- Kenn Staudorf stiller op som medarbejderrepræsentant til VN 
 

- Driftsområde Midt, Syd, Øst – Kenn Staudorf stiller op som arbejdsmiljørepræsentant til 
arbejdsmiljøorganisationen. 

 
- Driftsområde Nord, Nivå, Vest – George Metzon stiller op som arbejdsmiljørepræsentant til 

arbejdsmiljøorganisationen. 
 

- Hovedkontoret – Henrik Skov stiller op som arbejdsmiljørepræsentant til 
arbejdsmiljøorganisationen. 

 
Der er ingen modkandidater opstillet. 
 
Kaare Vestermann orienterede om, at afd. 106, Vognmandsvænget og Bo-Vitas ”Den Grønne 
Trekant” har fået yderligere et år til at undgå at blive en hård ghetto, hvorfor ansøgningen til 
ministeriet om opdeling i 2 områder midlertidigt er sat i bero. 

 
 
Ad. pkt. 17 – Eventuelt 
Kaare Vestermann orienterede om VIBOs julefrokost den 3. december 2021, hvor 
organisationsbestyrelsen er inviteret med. 

 
 
Ad. pkt. 18 - Punkter der ikke offentliggøres 
Punkt 2, 3, 4, 7, 9 og 16 delvist. 

 
 
 
 
 
 
 



Ad. pkt. 19 - B-bilag 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


