
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-10 onsdag den 2. 

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

Til stede: 

Fra organisationsbestyrelsen:      Birgitte Langballe, Frank Jensen, Ismet Dzemaili, Tina Belsø og 
Lisa Andersen 

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

  Deltog via Teams:               Flemming Kristensen 

  Statsautoriseret revisor Lars Rasmussen deltog under punkt 1 

  Mødeleder:   Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Revisionsprotokollat. Revisionen deltager.

2. Forberedelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 8. november 2022

3. Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 24. november 2022

4. Jubilæumsudvalg

5. Beboerdemokratiudvalg

6. Hjemmesideudvalg

7. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

8. Meddelelser

9. Eventuelt

10. Punkter der ikke offentliggøres

11. B-bilag: afd. 140, Nabohaven, lokalplan

Ad pkt. 1 – Revisionsprotokollat. Revisionen deltager 
Lukket punkt 



Ad pkt. 2 - Forberedelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 8. november 2022 
Lukket punkt 

Ad. pkt. 3 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 24. november 2022 
Lukket punkt 

Ad pkt. 4 - Jubilæumsudvalg 
Der afholdes møde i jubilæumsudvalget den 23. februar 2023 kl. 16.00-17.00. 

Bestyrelsesmødet den 23. februar 2023 er blevet flyttet og starter kl. 17.00. 

Ad pkt. 5 – Beboerdemokratiudvalg  
Der afholdes møde den 26. januar 2023 i målsætnings- og beboerdemokratiudvalget. 

Bestyrelsesmødet den 26. januar 2023 er blevet flyttet starter kl. 17.00 

Ad pkt. 6 - Hjemmesideudvalg 
Møderne i hjemmesideudvalget afholdes i forbindelse med møderne i kommunikationsudvalget. 

Næste møde i hjemmesideudvalget afholdes i forbindelse med møde i kommunikationsudvalget den 
26. januar 2023 kl. 15.00-16.00.

Ad pkt. 7 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 24. november 
2022. 

Ad pkt. 8 - Meddelelser 
Kaare Vestermann oplyste ifm. den artikel, der er vedlagt dagsordenen pkt. 11, om hvordan lejerne 
forlader boligen i ly af natten, at dette er ikke tilfældet i VIBO, men at der selvfølgelig er bekymring i 
VIBO for, hvad der kan komme til at ske også her. 

Kaare Vestermann sagde stort tillykke til afd. 140 i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
lokalplan Telemarksgade 27, Amager Vest, som omfatter Nabohaven jfr. b-bilaget i pkt. 12. 

Kaare Vestermann oplyste, at med hensyn til huslejeudviklingen pr. 1 juli 2023, som er beskrevet i 
b-bilaget i pkt. 13,  er der flere afdelinger, hvor huslejeforhøjelsen er over 5 %. I disser afdelinger skal
huslejeforhøjelsen godkendes af kommunen. Kommunen har dog meddelt, at selv om et
afdelingsmøde stemmer nej til en huslejestigning på over 5 %, så kan huslejestigningen altid varsles,
også før kommunen har behandlet den, da det er en huslejestigning, som skyldes driftsforhold.

Henrik Nielsen oplyste, at i forhold til granskningsrapporterne for de enkelte afdelinger jfr. b-bilaget i 
pkt. 14, så har Landsbyggefonden meldt ud, at de vil analysere de pågældende granskningsrapporter, 
før de tages i brug. På baggrund af Landsbyggefondens udmelding, er man derfor nødt til at afvente 
med at omdele og offentliggøre rapporterne i de enkelte afdelinger, som rapporterne vedrører. 

Ad pkt. 9 – Eventuelt 
Der forekom ikke noget under eventuelt. 

Ad pkt. 10 – Punkter der ikke offentliggøres 
1, 2, 3 og 8 delvist. 



Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


