
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-9 torsdag den 27. 

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

Til stede: 

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

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

Maj Sørensen deltog under pkt. 8 

  Afbud:   Lone Karas Heftholm og Henrik Nielsen 

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde den 22. september 2022

2. Regnskab 2021/2022

3. Revisionsprotokollat

4. Dispositionsfonden

5. Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference 30. september-1. oktober 2022

6. Evaluering af temamøde tirsdag den 25. oktober 2022

7. Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 8. november 2022

8. Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 24. november 2022

9. Valg af kandidater til hhv. frivillig og initiativprisen

10. Inflation/husleje

11. Udlejningsaftale HTK

12. Forslag til kursuskatalog for afdelingsbestyrelsesmedlemmer

13. Driftsudvalget

14. Byggeudvalget

15. Kommunikationsudvalget



16. Uddannelse- og boligsocialt udvalg

17. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

18. Meddelelser

19. Eventuelt

20. Punkter der ikke offentliggøres

21. B-bilag: Aldersrogade - ghettotal

22. B-bilag: referat af VN-møde 13. september 2022

23. B-bilag: Almene Boligdage 2023

24. B-bilag: VIBOs personalepolitik revideret

25. B-bilag: farvet kalender 2022 og 2023

26. B-bilag: KAB Bellahøj

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af møde den 22. september 2022 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22. september 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 2 - Regnskab 2021/2022 
Lukket punkt 

Ad pkt. 3 – Revisionsprotokollat 
Lukket punkt 

Ad pkt. 4 – Dispositionsfonden 
Lukket punkt 

Ad. pkt. 5 - Evaluering af afdelingsbestyrelseskonference 30. september-1. oktober 2022 
Organisationsbestyrelsen evaluerede den afholdte afdelingsbestyrelseskonference. Der var enighed 
om, at det var en rigtig god konference og at evalueringsskemaerne, som er kommet tilbage, også 
viser, at det har været en rigtig god konference, hvor deltagerne har været meget tilfredse.  

Der er et par enkelte bemærkninger i evalueringsskemaerne omkring manglende natmad. 
Organisationsbestyrelsen var i denne forbindelse enige om, at til næste 
afdelingsbestyrelseskonference vil der i stedet for natmad bliver stillet sandwich og chips frem. 

Organisationsbestyrelsen drøftede, om der eventuelt skal findes et andet konferencecenter end 
Pharmakon til konferencen i 2023. Hvis der skal vælges et andet konferencecenter, skal dette ske 
relativt hurtigt, da rigtig mange konferencecentre bliver booket hurtigt. 

Ad. pkt. 6- Evaluering af temamøde tirsdag den 25. oktober 2022 
Temamødet den 25. oktober 2022 som vedrørte demokrati i forandring, blev aflyst med baggrund i 
manglende tilmelding til temamødet. 

Organisationsbestyrelsen drøftede, hvad baggrunden for den manglende tilmelding kan skyldes. 



 
Tina Belsø foreslog, at man eventuelt kan overveje at skrive ud til de enkelte afdelingsbestyrelser og 
forespørge om, hvad den nærmere årsag har været til den manglende deltagelse.  
 
Organisationsbestyrelsen besluttede at udsende en sådan forespørgsel til de enkelte 
afdelingsbestyrelser.  
 
Det blev aftalt, at man samtidigt forespørger afdelingsbestyrelserne om, hvorvidt de har forslag til 
andre emner, som kan medtages på temamøder, formandsmøder etc.  
 
 
 
Ad pkt. 7 - Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 8. november 2022 
Lukket punkt 
 
 
Ad. pkt. 8 - Planlægning af repræsentantskabsmøde d. 24. november 2022 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 9 - Valg af kandidater til hhv. frivillig- og initiativprisen 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 10 - Inflation/husleje 
Anne-Merethe Bryder orienterede om, at det alene er ganske få af VIBOs afdelinger, som har 
overskud. De resterende afdelinger har underskud. Dette er generelt for alle almene 
boligorganisationer. Det er ikke specifikt for VIBOs afdelinger. 
 
For at modvirke at resultatet af de meget store kurstab på obligationer påvirker huslejen markant i det 
enkelte regnskabsår har Bolig- og Planstyrelsen derfor den 15. september 2022 ændret i 
bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Det betyder, at kurstab og kursgevinster fremadrettet 
placeres på afdelingernes henlæggelser i modsætning til i dag, hvor kursudsving bogføres i de enkelte 
afdelingers regnskaber i det år udsvinget opstår og dermed påvirker resultatkontoen.  
 
Ændringen blev vedtaget til at gælde fremadrettet. Det betød, at boligorganisationer med 
regnskabsafslutning før den 15. september 2022 først ville blive omfattet af de ændrede regler fra 
2023. 
 
VIBO har regnskabsafslutning den 30. juni 2022 og de ændrede regler ville således ikke gælde for os. 
Men der er efterfølgende sket en ændring af reglerne, der tillader regnskaber, der afslutter før den 15. 
september 2022, frivilligt at benytte sig af de ændrede regler.  
 
For VIBOs vedkommende har man valgt at anvende de nye regler, og VIBO konterer derfor årets 
negative obligationsafkast i de enkelte afdelinger pr. 30. juni 2022 i starten af regnskabsåret 2022/2023 
imellem afdelingernes resultatkonti og afdelingernes henlæggelse. De ændrede regler medfører 
herudover, at der ikke skal tages hensyn til kursudsving på obligationer i forbindelse med budgettering 
af huslejen i 2023/2024 samt fremadrettet.  
 
Driftsafdelingen har udfærdiget et indlæg om udviklingen i energipriserne. Det blev aftalt, at det 
pågældende indlæg om udviklingen i energipriserne udsendes som et infobrev til de enkelte 
afdelingsbestyrelser. 
Kaare Vestermann orienterede om, at VIBO på nuværende tidspunkt har haft meget få tilfælde, hvor 
man har været nødt til at udsætte beboere af deres bolig. Men man er bekymret for, hvordan det 
kommer til at se ud til næste år. Som nogle af de vedhæftede artikler viser, så er der flere 
boligorganisationer, der allerede på nuværende tidspunkt har store problemer med beboere, der ikke 
kan betale deres husleje og derfor bliver sat ud af deres bolig.  
 
 



Ad pkt. 11 - Udlejningsaftale HTK 
Kaare Vestermann gennemgik på overordnet plan udlejningsaftalen med Høje-Taastrup Kommune, 
som er en rammeaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer. 

Organisationsbestyrelsen godkendte udlejningsaftalen med Høje-Taastrup Kommune. 

Ad pkt. 12 - Forslag til kursuskatalog for afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
Lukket punkt 

Ad pkt. 13 - Driftsudvalget 
Ikke nyt siden sidst  

Ad pkt. 14 – Byggeudvalget 
Der har været afholdt møde den 27. oktober 2022. 

I Bystævneparken i Husum skal der opføres 2 kommunale plejecentre. Fristen for at afgive tilbud på de 
2 kommunale plejecenter er den 20. december 2022. Organisationsbestyrelsen godkendte, at VIBOs 
byggeafdeling afgiver tilbud herpå. 

Mulighederne for fortætning er blevet undersøgt i afd. 111, 113, 114 og 127, hvor Pålsson Arkitekter har 
udarbejdet volumenstudier i afd. 111, 113 og 127, og lige nu foregår der et volumenstudie i afd. 114. 
Eventuel gennemførelse af fortætning i de nævnte afdelinger vil blive behandlet på et afdelingsmøde i 
afdelingerne. 

Ad pkt. 15 – Kommunikationsudvalget 
Ikke nyt siden sidst  

Ad pkt. 16 - Uddannelse- og boligsocialt udvalg 
Ikke nyt siden sidst  

Ad pkt. 17 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde blev godkendt af organisationsbestyrelsen. 

Ad pkt. 18 – Meddelelser 
Kaare Vestermann orienterede om udviklingen i afdeling 106, Vognvænget, herunder det dataudtræk, 
som er modtaget fra Københavns Kommune, og er vedhæftet som bilag under pkt. 21. Af bilaget 
fremgår det, at økonomiforvaltningen forventer, at Aldersrogade ikke længere vil være udpeget som 
parallelsamfund pr. 1. december 2022, men derimod kategoriseret som forebyggelsesområde. 

Kaare Vestermann orienterede om, at han i dag fra direktøren i KAB, Jens Elmelund, har modtaget en 
skrivelse, der er vedhæftet som bilag under pkt. 26. SAB´s afdelinger på Bellahøj står i en situation, hvor 
der skal ske genhusning af beboerne i tre af højhusene. Dette med baggrund i, at nye beregninger fra 
rådgiverne har vist, at de tre højhuse ikke kan tåle hård kuling/vind af middelstyrke. 

I denne forbindelse forespørger Jens Elmelund om VIBOs muligheder for at være behjælpelig med 
genhusning af beboerne i de tre højhuse. Organisationsbestyrelsen aftalte, at punktet omkring 
Bellahøjhusene og mulighed for eventuel genhusning tages med på bestyrelsesmødet den 24. 
november 2022.  

Ad pkt. 19 - Eventuelt  
Det blev oplyst, at der afholdes julefrokost i VIBO fredag den 2. december 2022 kl. 12.00. 
Organisationsbestyrelsen vil som altid blive inviteret med til julefrokosten. 



Ad pkt. 20 - Punkter der ikke offentliggøres 
2, 3, 4, 7, 8, 9 og 12 

Ad pkt. 21 - B-bilag: Aldersrogade – ghettotal 

Ad pkt. 22 - B-bilag: referat af VN-møde 13. september 2022 

Ad pkt. 23 - B-bilag: Almene Boligdage 2023 

Ad pkt. 24 - B-bilag: VIBOs personalepolitik revideret 

Ad pkt. 25 - B-bilag: farvet kalender 2022 og 2023 

Ad pkt. 26 – Bilag: KAB Bellahøj 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


