
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-10 torsdag den 25. 

november 2021 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 
A, 1453 København K 

Til stede: 

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

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

Dirigent Søren Lund Rasmussen deltog 

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af den 4. november 2021

2. Godkendelse af afdelingsregnskaber

3. Dispositionsfonden

4. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 25. november 2021

5. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

6. Eventuelt

7. Punkter der ikke offentliggøres



Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 4. november 2021 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 4. november 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 2 – Godkendelse af afdelingsregnskaber 
Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingsregnskaberne for 2020-2021 

Ad pkt. 3 – Dispositionsfonden 
  Lukket punkt 

Ad pkt. 4 – Forberedelse af repræsentantskabsmøde 25. november 2021 
 Lukket punkt 

Ad pkt. 5 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til bestyrelsesmødet den 9. december 
2021 med tilføjelse af følgende punkter: 

- Godkendelse af kompetenceregler
- Godkendelse af prisblad
- Udpegning af kredsrepræsentanter

Ad pkt. 6 – Eventuelt 
Kaare Vestermann orienterede om den netop vedtagne lov om arbejdsgivers adgang til at 
pålægge medarbejderne forevisning af coronapas, som træder i kraft den 25. november 2021. 

Loven er vedtaget for at hjælpe med at skabe større tryghed på arbejdspladserne og for at give 
virksomhederne mulighed for at mindske risikoen for spredning af coronasmitte på 
arbejdspladsen. 

Loven, som er blevet hastebehandlet og vedtaget med et stort flertal i Folketinget, omfatter alle 
statslige ansatte medarbejder. I VIBO har man løbende under corona fulgt statens 
retningslinjer, og vil også denne gang følge statens retningslinjer og indføre krav om, at 
medarbejderne i VIBO skal forevise coronapas. 

Der blev i denne forbindelse orienteret om, at virksomhedsnævnet først skal informeres herom, 
hvorefter de enkelte medarbejdere skal varsles herom. 



Der blev orienteret om, at VIBOs julefrokost den 3. december 2021 afholdes, men at den med 
baggrund i den stigende coronasmitte bliver afholdt i en forenklet udgave, hvor man spiser en 
julefrokost fra kl. 13.00 til 16.00. 

Ad pkt. 7 - Punkter der ikke offentliggøres 
Pkt. 3 og 4. 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


