
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-7 torsdag den 18. august 2021 i 

Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 

Til stede: 

Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe, Frank Jensen, Lone Karas Heftholm, Ismet 
Dzemaili, Tina Belsø 

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

Afbud: Lisa Andersen og Flemming Kristensen 

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde den 17. juni 2021

2. Dispositionsfonden

3. Godkendelse af renoveringssager, herunder evt. låneoptagelse

4. Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. august 2021

5. Planlægning af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. august 2021

6. Planlægning af formandsmøde den 7. september 2021

7. Planlægning af ekskursion den 28. august 2021

8. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 8.- 9. oktober 2021

9. Mødekalender efterår 2021

10. Konstituering af udvalg

11. Uddannelse- og Boligsocialt udvalg

12. Byggeudvalget

13. Driftsudvalget

14. Kommunikationsudvalget

15. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

16. Meddelelser



 
17. Eventuelt 
 
18. Punkter der ikke offentliggøres 
 
19. B-bilag 
 
 
Birgitte Langballe bød Tina Belsø velkommen som nyt medlem af organisationsbestyrelsen. 
 
 
Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 17. juni 2021 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 17. juni 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 2 – Dispositionsfonden 
Lukket punkt 
 
Ad pkt. 3 - Godkendelse af renoveringssager, herunder evt. låneoptagelse 
Lukket punkt 
 
Ad pkt. 4 - Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. august 2021 
Alle var enige om, at det var et rigtig godt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. august 
2021. 
 
Det blev aftalt, at forberedelsen af det ordinære repræsentantskabsmødet den 25. november 
2021 medtages som et punkt på dagsordenen til september. Det blev endvidere aftalt, at 
administrationen forespørger Søren Lund Rasmussen, om han kan være dirigent på det 
kommende repræsentantskabsmøde. 
 
 
Ad pkt. 5 - Planlægning af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. august 2021 
Lukket punkt 
 
Ad pkt. 6 - Planlægning af formandsmøde den 7. september 2021 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 7 - Planlægning af ekskursion den 28. august 2021 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 8 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference den 8.- 9. oktober 2021 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 9 - Mødekalender efterår 2021 
Datoen for ekskursionen den 28. august 2021 tilrettes til den 4. september 2021. 
 
Der blev aftalt at afholde et byggeudvalgsmøde den 28. oktober 2021 samt et møde i 
uddannelses- og boligsocialt udvalg den 4. november 2021. 
 
 



Ad pkt. 10 - Konstituering af udvalg 
Organisationsbestyrelsen var enige om, at konstitueringen i udvalgene, ser ud som følger: 
 
Byggeudvalget: 
Birgitte Langballe - Formand 
Flemming Kristensen 
Lone Karas Heftholm 
Tina Belsø 
 
Driftsudvalget: 
Birgitte Langballe - Formand 
Flemming Kristensen 
Lone Karas Heftholm 
 
Kommunikationsudvalget: 
Birgitte Langballe – Formand 
Ismet Dzemaili 
 
Uddannelse og Boligsocialt udvalg: 
Frank Jensen – Formand 
Ismet Dzemaili 
Lone Karas Heftholm 
Tina Belsø 
 
Birgitte Langballe indtræder endvidere i virksomhedsnævnet. 
 
 
Ad pkt. 11 - Uddannelse- og Boligsocialt udvalg 
Der er udsendt referat af sidste møde i Uddannelse og Boligsocialt udvalg. 
 
Der blev orienteret overordnet om de boligsociale helhedsplaner. 
 
Ad pkt. 12 – Byggeudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 
 
 
Ad pkt. 13 – Driftsudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 
 
 
Ad pkt. 14 – Kommunikationsudvalget 
Der har været afholdt møde i kommunikationsudvalget den 18. august 2021, og der blev 
orienteret om, at der er ved at blive udarbejdet et nyt format til VIBOs nyhedsbrev. 
 
Juleoptoget på Amager afholdes den 27. november 2021. Det blev aftalt, at VIBO deltager som 
sædvanligt, og at Frank Jensen, Tina Belsø og Lisa Andersen varetager det praktiske i 
forbindelse med juleoptoget.  
 
 
Ad pkt. 15 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Standarddagsordenen blev godkendt, dog således at pkt. 3 udgår. 
 
 



Ad pkt. 16 – Meddelelser 
Der forekom ikke noget under meddelelser. 

Ad pkt. 17 – Eventuelt 
Henrik Nielsen og Anne Merethe Bryder forlod mødet under behandlingen af sidste del af pkt. 17. 
Organisationsbestyrelsen drøftede Henrik Nielsens titel. Der var enighed om, at Henrik Nielsens 
titel ændres fra områdechef til vicedirektør med baggrund i, at Henrik Nielsens funktion som 
stedfortræder for Kaare Vestermann. 

Ad. pkt. 18 - Punkter der ikke offentliggøres 
Pkt. 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 17 delvist. 

__________________________________________________________________________ 
Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den ____________________________ 
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