
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-6 torsdag den 16. juni 

2022 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 1453 
København K 

Til stede: 

Fra organisationsbestyrelsen:      Frank Jensen, Flemming Kristensen, Ismet Dzemaili, Tina Belsø og 
Lisa Andersen 

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

Afbud: Birgitte Langballe og Lone Karas 

Mødeleder: Frank Jensen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde den 19. - 20. maj 2022 og den 31. maj 2022

2. Dispositionsfonden

3. Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonference 30. september - 1. oktober 2022

4. Forberedelse af ekskursion lørdag den 27. august 2022

5. Målsætningsprogram og handleplan

6. Prisblad

7. Kalender 2023

8. Dokumentionspakke

9. Driftsudvalget

10. Uddannelse og boligsocialt udvalg

11. Byggeudvalget

12. Kommunikationsudvalget

13. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

14. Meddelelser

15. Eventuelt

16. Punkter der ikke offentliggøres



17. B-bilag: Ny boligaftale

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af møde den 19. - 20. maj og 31. maj 2022 
Referat af bestyrelseskonference den 19.- 20. maj 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 31. maj 2022 blev godkendt uden bemærkninger.  

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden 
Lukket punkt 

Ad pkt. 3 - Forberedelse af afdelingsbestyrelseskonferencen d. 30. sept. - 1. oktober 2022 
Lukket punkt 

Ad pkt. 4 - Forberedelse af ekskursion lørdag den 27. august 2022 
Lukket punkt 

Ad pkt. 5 - Målsætningsprogram og handleplan 
På bestyrelsesmødet den 31. maj 2022 blev der nedsat et beboerdemokratiudvalg. 

Ismet Dzemaili meldte sig på vegne organisationsbestyrelsen til også at deltage i 
beboerdemokratiudvalget. 

Deltagelse i udvalget ser herefter ud som følger: 

• Fra organisationsbestyrelsen: Birgitte Langballe og Ismet Dzemaili.

• Fra administrationen: Henrik Nielsen, Tanja Bæklund Thomsen og Kaare Vestermann.

Som tidligere drøftet kan eksterne beboerrepræsentanter fra de enkelte områder inddrages i udvalget efter 
nærmere aftalte kriterier og deltage ad hoc i udvalget. 

Ad. pkt. 6 - Prisblad 
Organisationsbestyrelsen godkendte prisblad gældende pr. 1. juli 2022 med de heri 
prisregulerede og lovregulerede stigninger. 

Ad pkt. 7 - Kalender 2023 
Organisationsbestyrelsen godkendte kalenderen for 2023. 

Det blev aftalt, at kalenderen fremover tages med på dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde som 
b-bilag.

Ad pkt. 8 - Dokumentationspakke 
Udlejningen; 
Kaare Vestermann oplyste, at indtil videre er fraflytningsprocenten i VIBO 8,08 %, hvilket er lavere, end 
hvad fraflytningsprocenten har været de 3 forudgående år. 



Drift: 
Det blev aftalt, at driften fremover sætter beløb på, hvad de enkelte moderniseringer koster, når der 
eksempelvis udskiftes køkken eller badeværelse iht. råderetsreglerne. 

Økonomiafdelingen: 
Anne-Merethe Bryder oplyste, at der er en svag stigning i antallet af rykkere, som bliver udsendt. Der 
er en tilsvarende svag stigning i beboere, som ringer og har problemer med at betale huslejen. 

Byg: 
Kaare Vestermann orienterede overordnet om de igangværende Landsbyggefondssager, som er 
følgende:  

Afd. 104, Grønnevang,  
Afd. 106, Vognvænget, 
Afd. 107, Vennemindevej,  
Afd. 109, Smedetoften, 
Afd. 111. Hjørnevænget,  
Afd. 113, Støberigården, 
Afd. 121, Charlotteager I, 
Afd. 135, Charlotteager II, 
Afd. 127, Runddelen I & II,  
Afd. 140 Televænget II & III,  
Afd. 142, Bagergården,  
Afd. 175, Rådmandsgade, 
Afd. 225, Ahornvænget I & II, 
Afd. 810, Geislersgade. 

Med hensyn til afd. 121 og afd. 135 er den fysiske helhedsplan ikke godkendt af afdelingsmødet 
endnu. Der afholdes orienteringsmøde i september 2022 og efterfølgende afdelingsmøde i oktober 
2022 i begge afdelinger. 

For så vidt angår afd. 109 har beboerne stemt nej til at gennemføre helhedsplanen. Byggeafdelingen 
arbejder pt. på at udarbejde en revideret helhedsplan i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. 

Boligsocial: 
Kaare Vestermann orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en aftale med KAB om en ny 
boligsocial indsats for afd. 106, Vognvænget, efter at Bo-Vita har trukket sig ud af den planlagte fælles 
helhedsplan, som skulle havet løbet i perioden fra den 1. marts 2022 og 4 år frem. 

Ad pkt. 9 - Driftsudvalget 
Mødet den 16. juni 2022 er blevet udsat og afholdes på et senere tidspunkt. 

Henrik Nielsen orienterede overordnet om udvalgets arbejde med procedurer og rammer for 
forbedringsarbejder iht. § 37B. 

Ad pkt. 10 - Uddannelse og boligsocialt udvalg 
Der har været afholdt møde i udvalget den 16. juni 2022. 

Frank Jensen orienterede overordnet om arbejdet i udvalget, herunder om udvalgets forberedelse af 
det kommende formandsmøde. 

Ad pkt. 11 - Byggeudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 

Ad pkt. 12 - Kommunikationsudvalget 
Ikke nyt siden sidst. 



Ad pkt. 13 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Som aftalt skal 
mødekalenderen for 2023 medtages fremover til hvert bestyrelsesmøde som b-bilag 

Ad pkt. 14 - Meddelelser 
Kaare Vestermann orienterede om den invitation, som Høje-Taastrup Kommune har udsendt, og hvor 
kommunen beder om, at der bliver udpeget en repræsentant fra organisationsbestyrelsen og en 
repræsentant fra afdelingsbestyrelsen til samarbejdsforum for udsatte boligområder og 
forebyggelsesområder. Samarbejdet kommer således fremover også til at omfatte alle kommunens 
boligområder på listen over forebyggelsesområder. 

Det blev aftalt, at Flemming Kristensen deltager på vegne organisationsbestyrelsen, og Birgit Larsen, 
afd. 121 deltager på vegne afdelingsbestyrelsen i det pågældende samarbejdsforum. 

Henrik Nielsen oplyste, at de første resultater af den eksterne granskning af VIBOs ejendomme 
foreligger, og at granskningsfirmaet har konkluderet, at VIBO har velvedligeholdte ejendomme. 
Afdelingsbestyrelsen vil få kopi af granskningsrapporten for den enkelte afdeling i forbindelse med 
årsgennemgangen. 

Ad pkt. 15 - Eventuelt  
Ismet Dzemaili orienterede om det afholdte formandsvalg den 8. juni 2022, hvor Allan Werge, formand 
for BL´s 5. kreds og direktør i AL2Bolig blev valgt som ny formand for BL´s bestyrelse.  

Ad pkt. 16 - Punkter der ikke offentliggøres 
Pkt. 2, 3 og 4. 

Ad pkt. 17 - B-bilag: ny boligaftale 
Den nye boligaftale med 10 milliarder kroner, som netop er blevet vedtaget af Folketinget, og som skal 
være med til at skabe blandede byer, blev nævnt. 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


