
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-10 torsdag den 24. 

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

Til stede: 

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

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

Dirigent Ole Olsen 

  Afbud:   Flemming Kristensen 

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af den 27. oktober 2022

2. Godkendelse af afdelingsregnskaber

3. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 24. november 2022

4. Bellahøjhusene – permanent genhusning

5. Kredsrepræsentanters deltagelse I Almene Boligdage

6. Genhusningsboliger: midlertidige lejekontrakter

7. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

8. Eventuelt

9. Punkter der ikke offentliggøres

10. B-bilag: referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde d. 12. oktober 2022



Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 27. oktober 2022 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 27. oktober 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 2 - Godkendelse af afdelingsregnskaber 
 Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingsregnskaber for 2021-2022. 

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

  Ad pkt. 4 - Bellahøjhusene – permanent genhusning 
Som der blev orienteret om på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2022, har VIBO fra direktøren i 
KAB, Jens Elmelund, modtaget en skrivelse om, at SAB´s afdelinger på Bellahøj står i en situation, 
hvor der skal ske permanent genhusning af beboerne i tre af højhusene på Bellahøj. Dette med 
baggrund i at nye beregninger fra rådgiverne har vist, at de tre højhuse ikke kan tåle hård 
kuling/vind af middel styrke. I denne forbindelse har KAB forespurgt om VIBOs muligheder for at 
være behjælpelig med permanent genhusning af beboerne i de tre højhuse. 

Organisationsbestyrelsen drøftede VIBOs muligheder for at være behjælpelig med permanent 
genhusning af beboerne i de tre højhuse i Bellahøj.  

Organisationsbestyrelsen var enige om, at VIBO skal hjælpe SAB med permanent genhusning, hvor 
det er muligt under hensyntagen til, at VIBO står i en situation, hvor rigtig mange af VIBOs 
afdelinger i København fra nu af og frem til 2024 skal stille boliger til rådighed i forbindelse med 
midlertidig genhusning vedrørende VIBOs fysiske renoveringssager.  

Udkast til skrivelse til direktør Jens Elmelund i KAB blev godkendt af organisationsbestyrelsen. 

 Ad pkt. 5 - Kredsrepræsentanters deltagelse I Almene Boligdage 
  Der er oprindeligt blevet fremsendt et forslag til behandling på repræsentantskabsmødet 
  den 24. november 2022 om, at VIBO betaler for kredsdelegeredes deltagelse i 
  Almene Boligdage. 

  Forslaget er efterfølgende blevet reduceret til, at VIBO betaler for kredsrepræsentanters deltagelse i  
  Almene Boligdage, hvorfor forslaget er blevet medtaget til behandling på bestyrelsesmødet. 

  Organisationsbestyrelsen godkendte, at VIBO betaler for kredsrepræsentanters deltagelse i   
  Almene Boligdage. Dette med baggrund i at kredsrepræsentanter i modsætning til kredsdelegerede  
  er aktive i BL.  

  Organisationsbestyrelsen var enig om, at administrationen tilmelder hele ledergruppen og 
  organisationsbestyrelsen til Almene Boligdage den 30. september 2022. 

 Ad pkt. 6 - Genhusningsboliger: midlertidige lejekontrakter 
  Der er fra organisationsbestyrelsen kommet forespørgsel omkring VIBOs procedure i forbindelse 
  med istandsættelse af boliger, der udlejes midlertidigt i VIBO. Forespørgslen er kommet i     
  forbindelse med de boliger, som vil blive udlejet midlertidigt i forhold til de kommende  
  renoveringssager, og hvor flere af boligerne efterfølgende skal bruges til genhusning. 



Kaare Vestermann redegjorde for proceduren, der er, som følger: 

 Første flytning 

• Almindelig istandsættelse

 Tidsbegrænset udlejning 

• Normalt indskud
• Ved fraflytning sker kun udbedring af misligholdelse af lejemålet
• Det vil sige, at der sker ingen istandsættelse ved fraflytning

 Eventuel ny tidsbegrænset udlejning 

• Der istandsættes minimalt
• Normalt indskud
• Ved fraflytning sker kun udbedring af misligholdelse af lejemålet
• Det vil sige, der sker ingen istandsættelse ved fraflytning

 Første genhusning 

• Ingen indskud
• Der istandsættes minimalt
• Ved fraflytning sker kun udbedring af misligholdelse af lejemålet
• Det vil sige, at der sker ingen istandsættelse af lejemålet

  Ny genhusning 

• Ingen indskud
• Der istandsættes minimalt
• Ved fraflytning sker kun udbedring af misligholdelse af lejemålet
• Det vil sige, at der sker ingen istandsættelse af lejemålet

  Byggesagen slut 

• Byggesagen betaler istandsættelse
• Udlejning sker via venteliste

 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om proceduren til efterretning. 

Ad pkt. 7 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 8. 
december 2022. Organisationsbestyrelsen aftalte samtidig, at bestyrelsesmødet den 8. december 
2022 flyttes, så det starter kl. 16.00. 

Ad pkt. 8 – Eventuelt 
Der forekom ikke noget under eventuelt. 



Ad pkt. 9 - Punkter der ikke offentliggøres 
Punkt 3. 

Ad pkt. 10 - B-bilag: referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde d. 12. oktober 2022 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


