
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-1 torsdag den 27. januar 
2022 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 1453 

København K 

Til stede: 

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

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

Behandling af pkt. 2: Tine Pedersen 

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af den 9. december 2021

2. Udlejningsregler

3. Dispositionsfonden

4. Dirigentkorps/Liste over afdelingsmøder

5. Kreds 9: Udpegning af yderligere kredsdelegerede

6. Planlægning af temamøde 8. februar 2022

7. Planlægning af formandsmøde 8. marts 2022

8. Hegnets Have: Byrets dom

9. Målsætningsprogram/handleplan

10. Driftsudvalget

11. Uddannelse og boligsocialt udvalg

12. Byggeudvalget

13. Kommunikationsudvalget

14. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

15. Meddelelser

16. Eventuelt



17. Punkter der ikke offentliggøres 
 

18. B-bilag: Møder 2022: farvet kalender 
 

19. B-bilag: Kompetenceregler godkendt 
 

20. B-bilag: Prisblad godkendt 
 

21. B-bilag: Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg 
 
 

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 9. december 2021 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 9. december 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 

 
 
Ad pkt. 2 – Udlejningsregler 
Udlejningschef Tine Pedersen deltog under behandling af punkt 2. 

 
Tine Pedersen orienterede om, hvad organisationsbestyrelsen løbende har vedtaget omkring 
udlejning af VIBOs boliger, der hvor det lovgivningsmæssigt er muligt i henhold til 
udlejningsbekendtgørelsen. 

 
 
Fortrinsret på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold: 
Det er på bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 blevet besluttet, at en lejer, som fraflytter en bolig 
på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold skal have fortrinsret til ledige boliger i 
VIBOs afdelinger i den pågældende kommune i op til et år. Det betinger, at den boligsøgende har et 
barn under 18 år, som vedkommende har samvær med, og som bor hos den anden af forældrene i 
en af VIBOs afdelinger i kommunen. 

 
Organisationsbestyrelsen drøftede den beslutning, som blev truffet den 25. marts 2010, og var 
enige om at bibeholde ordningen, således at der gives fortrinsret til en bolig ved separation, 
skilsmisse eller brudt parforhold i op til et år, når de nævnte betingelser herfor er opfyldt. 

 
 
Fortrinsret for børnefamilier til boliger med 3 eller flere beboelsesrum: 
Det er på bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 blevet besluttet, at børnefamilier ikke skal have 
fortrinsret i VIBO til boliger med 3 eller flere beboelsesrum. 

 
Organisationsbestyrelsen drøftede den i sin tid trufne beslutning og punktet medtages til videre 
drøftelse og beslutning på næste bestyrelsesmøde. 

 
 
Lejere i familieboliger (karensperioden er 2 år): 
Lejere, der bor i en familiebolig i VIBO, har fortrinsret til at flytte internt i VIBOs øvrige boliger. I 
henhold til udlejningsbekendtgørelsen kan det besluttes, at fortrinsretten først kan udnyttes efter en 
given boperiode i den boligsøgendes nuværende bolig. Boperiodens længde kan højest fastsættes 
til 2 år. Beslutningen kan begrænses til at gælde for boligsøgende for en eller enkelte afdelinger. 

 
På bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 blevet det besluttet, at karensperioden skal være 2 år og 
gælder alle familieboliger i VIBO svarende til den hidtidige beslutning. 



Organisationsbestyrelsen drøftede den i sin tid trufne beslutning, og vedtog, at beslutningen fortsat 
skal være gældende, således at der er en karensperiode på 2 år i forbindelse med fortrinsretten til 
intern flytning i VIBOs familieboliger. 

 
 
Lejere i ældreboliger har oprykningsret til familieboliger (karensperiode 2 år): 
Det er på bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 blevet besluttet, at lejere i ældreboliger har 
oprykningsret til familieboliger efter en karensperiode på 2 år. 

 
Tine Pedersen oplyste, at når en lejer i en ældrebolig benytter oprykningsretten og flytter til en 
familiebolig, så frigives der ikke en bolig, ligesom der gør, når oprykningsretten benyttes i 
forbindelse med flytning mellem familieboliger. Dette skyldes, at en ældrebolig altid går tilbage til 
kommunen, da den altid skal anvises af kommunen. 

 
Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke skal være oprykningsret fra en ældrebolig til en 
familiebolig idet der i disse tilfælde ikke frigives en bolig til VIBOs venteliste. 

 
 
Lejere i ungdomsboliger har oprykningsret til familieboliger (karensperiode 2 år) 
Det er på bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 blevet besluttet, at der skal være oprykningsret for 
lejere i ungdomsboliger til familieboliger, og at karensperioden er 2 år. 

 
Tine Pedersen oplyste, at lejere i ungdomsboliger tidsmæssigt ikke altid får mulighed for at udnytte 
oprykningsretten til familieboliger med baggrund i, at karensperioden er 2 år. 

 
Organisationsbestyrelsen besluttede, at karensperioden for oprykningsret fra ungdomsboliger til 
familieboliger skal nedsættes til 1 år. 

 
 
Lejere i familieboliger kan ved fraflytning købe et boliggarantibevis 
Såfremt man fraflytter en bolig i VIBO og flytter sammen med sin kæreste eller flytter i sommerhus, 
kan man købe et boliggarantibevis. Dette giver mulighed for, at såfremt forholdet ikke holder, eller 
at man fortryder, at man er flyttet i sommerhus, at man kan flytte tilbage i en bolig i VIBO svarende 
til sin hidtidige bolig. Boliggarantibeviset gælder i 3 år fra, at man fraflytter sin bolig. 

 
Det er på bestyrelsesmødet den 25. marts 2010 blevet besluttet fortsat at tilbyde VIBOs lejere 
boliggarantibeviser. Et boliggarantibevis koster 1.000 kr. 

 
Organisationsbestyrelsen besluttede, at den hidtidige ordning med boliggarantibeviser bibeholdes. 

 
Der var endvidere enighed om, at der skal kigges lidt nærmere på den information, som der 
udsendes omkring køb af boliggarantibeviser herunder, om det er muligt at gøre informationen 
herom mere tydelig og målrettet. 

 
 
Lejers boperiodes længde ifm. bytning af bolig 
I VIBO henholder man sig til almenlejelovens § 69 i forbindelse med bytning af bolig, hvor der kan 
stilles krav om, at den fraflyttende lejer har boet i sin bolig i 3 år, før der kan gives tilladelse til bytning 
af bolig. Den 3-årige grænse kan dog fraviges. 

 
Det er på bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019 blevet besluttet at ændre kravet om boperiodens 
længde fra 3 år til 2 år. 

 
Organisationsbestyrelsen besluttede at bibeholde kravet om, at boperiodens længde ved bytning 
alene skal være 2 år. 



Tildeling af ungdomsboliger i København 
Ungdomsboliger tilbydes til unge på ventelisten, som opfylder sociale kriterier og til kommunen til 
boligsocial anvisning. De unge, som tilbydes en bolig skal være optaget på eller påbegyndt en 
anerkendt uddannelse. Såfremt der ikke er unge på ventelisten, som er under uddannelse, og som 
opfylder de sociale kriterier, der er afstand på minimum 100 km fra hjem til uddannelsessted, 
handicap eller særligt socialt kriterie, så tilbydes ungdomsboligen til den almindelige venteliste. 

 
Det er på bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 blevet besluttet at ændre fordelingen, således at de 
unge på den almindelige venteliste også tilbydes en bolig. 

 
Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke længere skal ske udlejning af en ungdomsbolig 
efter de sociale kriterier. Der skal alene ske udlejning af ungdomsboliger efter den almindelige 
venteliste samt til boligsocial anvisning via kommunen. 

 
 
VIBOs lejers børn under 24 år har fortrinsret til supplementsrum 
Der forefindes supplementsrum i afd. 103, 105, 111, 112, 115, 133 og 238. Supplementsrummene i 
afd. 111, 112 og 115 forventes dog nedlagt, såfremt de kan omdannes til ungdomsboliger. 

 
Det er på bestyrelsesmøde den 31. oktober 2013 blevet godkendt følgende prioriteret rækkefølge 
for tildeling af supplementsrum. 

 
1. Forældre i en afdeling har fortrinsret i egen afdeling til deres hjemmeboende barn under 24 år. 
2. Forældre fra andre afdelinger har fortrinsret til deres hjemmeboende barn under 24 år. 
3. Almindelig venteliste. 
4. Såfremt der ikke er ansøgere på den almindelige venteliste, kan supplementsrummet anvendes 

til kommunal anvisning. 
 
Supplementsrum udlejes kun til unge under 24 år og skal altid fraflyttes ved det fyldte 24. år. 

 
Organisationsbestyrelsen besluttede, at den hidtidige ordning med udlejning af supplementsrum 
bibeholdes. 

 
Ad pkt. 3 – Dispositionsfonden 
Lukket punkt 

 
Ad pkt. 4 - Dirigentkorps/Liste over afdelingsmøder 
Organisationsbestyrelsen drøftede dirigentkorpset og aftalte enkelte justeringer heri. 
 
Ad pkt. 5 - Kreds 9: Udpegning af yderligere kredsdelegerede 
Flemming Kristensen blev på repræsentantskabsmødet i november 2021 udpeget som 
kredsrepræsentant i kreds 9. Der er ikke fremkommet yderligere forslag til kredsrepræsentanter i 
kreds 9. 

 
Organisationsbestyrelsen var enige om ikke at foretage sig yderligere i forhold til at rekruttere 
kredsrepræsentanter til kreds 9. 

 
 
Ad pkt. 6 - Planlægning af temamøde 8. februar 2022 
Lukket punkt 

 
Ad pkt. 7 - Planlægning af formandsmøde 8. marts 2022 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 8 - Hegnets Have: Byrets dom 

  Lukket punkt 
 



  Ad pkt. 9 - Målsætningsprogram/handleplan 
Kaare Vestermann orienterede om, at VIBOs målsætningsprogram og handleplan skal behandles på 
det kommende heldagsmøde i VN den 9. februar 2022. 

Ad pkt. 10 – Driftsudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 

Ad pkt. 11 - Uddannelse og boligsocialt udvalg 
Ikke nyt siden sidst. 

Ad pkt. 12 – Byggeudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 

Ad pkt. 13 - Kommunikationsudvalget 
Der har været afholdt møde den 27. januar 2022. Der udsendes særskilt referat fra mødet. 

Ad pkt. 14 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Udkast til dagsordenen til næste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

Det blev aftalt, at der medtages et ekstra punkt om fortrinsret til børnefamilier. 

Ad pkt. 15 – Meddelelser 
Henrik Nielsen orienterede om de store stigninger, som der har været bl.a. på el og gas. 

Birgitte Langballe orienterede om, at der er blevet nedsat et udvalg i organisationsbestyrelsen, som 
skal planlægge bestyrelseskonferencen i maj 2022. 

Ad pkt. 16 – Eventuelt 
Der forekom ikke noget under eventuelt. 

Ad pkt. 17 - Punkter der ikke offentliggøres 
Punkt 3 ,6, 7 og 8 offentliggøres ikke. 

Ad pkt. 18 - B-bilag: Møder 2022: Farvet kalender 

Ad pkt. 19 - B-bilag: Kompetenceregler godkendt 

Ad pkt. 20 - B-bilag: Prisblad godkendt 

Ad pkt. 21 - B-bilag: Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg 



Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


