
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2022-5 tirsdag den 31. maj   

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

 
 
 

Til stede: 
 

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

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

Afbud: Ismet Dzemaili og Lone Karas 
 
Mødeleder: Birgitte Langballe 

 
 
 

Dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af referat af den 28. april 2022 
 

2. Dispositionsfonden 
 

3. Evaluering af bestyrelseskonferencen 19. - 20. maj 2022 
 

4. Planlægning af afdelingsbestyrelseskonference 30. september - 1. oktober 2022 
 

5. Frederiksberg: Boliger til flygtninge 
 

6. Godkendelse af genhusningsplan 
 

7. Ændring af budgetafsætninger 
 

8. Jubilæumsudvalg 
 
9. Ny hjemmeside 

 
10. Målsætningsprogram/handleplan udvalg vedr. beboerdemokratiet 

 
11. Hvor er VIBO på 5-års sigt 

 
12. Forretningsordener 

 
13. Politikker 

 
14. Kompetenceregler 

 
15. Driftsudvalget 

 
16. Uddannelse og boligsocialt udvalg 
 



17. Byggeudvalget 
 
18. Kommunikationsudvalget 
 
19. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
 
20. Meddelelser 
 
21. Eventuelt 
 
22. Punkter der ikke offentliggøres 
 
23. B-bilag: Særlov om ukrainske flygtninge 
 
24. B-bilag: referat arbejdsmiljøudvalgsmøde 22. marts 2022 

 

 

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 28. april 2022 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 28. april 2022 blev godkendt uden bemærkninger.        
 
 
Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden 
Lukket punkt. 
 
 
Ad pkt. 3. - Evaluering af bestyrelseskonference 19. - 20. maj 2022 
Organisationsbestyrelsen var enig om, at det var en rigtig god konferencen indholdsmæssigt. Det 
valgte hotel, var der også stor ros til både for så vidt angår lokaler, værelser, betjening og maden. 
 
 

Ad pkt. 4 - Planlægning af afdelingsbestyrelseskonferencen d. 30. sept. - 1. oktober 2022 
Lukket punkt. 
 
 
Ad pkt. 5 - Frederiksberg: Boliger til flygtninge 
Frederiksberg Kommune forventes senest august 2022 at skaffe boligplacering til 500 fordrevne ukrainer. 
 
På denne baggrund er der udfærdiget et tillæg til rammeaftalen med Frederiksberg Kommune, som 
kommer til at omfatte omkring 50 almene familieboliger til fordrevne ukrainer.  
 
Udmøntningen af aftalen sker med udgangspunkt i en fordelingsnøgle beregnet på baggrund af det 
nærmere antal almene familieboliger, som de enkelte boligorganisationer har på Frederiksberg Kommune. 
VIBOs andel af familieboliger på Frederiksberg Kommune andrager 5 %, hvilket svarer til tre familieboliger 
til flygtninge. 
 
Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen.  
 
 
Ad. pkt. 6 – Godkendelse af genhusningsplan 
De fysiske helhedsplaner i afdeling 104, 111, 113, 127, 142, 175 og 225 kræver i større eller mindre 
omfang genhusning i forbindelse med de fysiske arbejder, der gennemføres i boligerne især i de boliger 
hvor der foretages badeværelsesrenovering og tilgængelighedsarbejder. Der er udlejningsstop i de 
nævnte afdelinger. 
 
 
Genhusningsplanen medfører stop for udlejning i en række af VIBOs omkringliggende afdelinger for at 
skaffe det nødvendige antal genhusningsboliger. I planen er nævnt afdeling 106, 108, 111,112,113,114, 



116, 119, 120, 129, 133, 153 og 159. 
 
Organisationsbestyrelsen bemærkede, at afdeling 140 eventuelt også kan være med til at stille 
genhusningsboliger til rådighed, som nævnt på bestyrelseskonferencen.  
 
Organisationsbestyrelsen godkendte genhusningsplanen, samt at afdeling 140 medtages i 
genhusningsplanen, såfremt dette viser sig nødvendigt.  
 
 
Ad pkt. 7 - Ændring af budgetafsætninger 
Lukket punkt.  
 
 

Ad pkt. 8 - Jubilæumsudvalg 
I forbindelse med afholdelse af VIBOs 50-års jubilæum den 3. maj 2024 besluttede bestyrelsen at 
nedsætte et jubilæumsudvalg med følgende sammensætning: 
 
Fra organisationsbestyrelsen 

• Birgitte Langballe og Frank Jensen 
 

Fra administrationen 
• Maj Sørensen, Tanja Bæklund Thomsen og Kaare Vestermann  

 
Som drøftet på bestyrelseskonferencen den 19. og 20. maj 2022 kan eksterne beboerrepræsentanter 
inddrages i udvalget. 

 
 

Ad pkt. 9 – Ny hjemmeside 
I fortsættelse af drøftelserne på bestyrelseskonferencen den 19. og 20. maj 2022 godkendte 
organisationsbestyrelsen aftaleudkastet fra Unik systemdesign til ny hjemmeside for VIBO. 
 
Udvalget, som skal teste brugerfladen på VIBOs nye hjemmeside, består af følgende: 
  
Fra organisationsbestyrelsen 

• Birgitte Langballe, Frank Jensen, Ismet Dzemaili og Lone Karas 
 

Fra administrationen  
• Lars Jensen, Maj Sørensen og Kaare Vestermann 

 
 
Ad pkt. 10 – Målsætningsprogram/handleplan - udvalg vedr. beboerdemokratiet 
I fortsættelse af drøftelserne på bestyrelseskonferencen den 19. og 20. maj 2022 tiltrådte 
organisationsbestyresen, at der nedsættes et beboerdemokratiudvalget med følgende 
sammensætning:   
 
Fra organisationsbestyrelsen 

• Birgitte Langballe  
• Yderligere deltagelse fra organisationsbestyrelsen overvejes 

 
Fra administrationen 

• Tanja Bæklund Thomsen, Henrik Nielsen 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. 11 - Hvor er VIBO på 5 års sigt af maj 2022 
Lukket punkt. 



 
 
Ad pkt. 12 - Forretningsordener 
Der er ingen ændringer til forretningsordenerne. Disse blev godkendt af organisationsbestyrelsen. 
 
 
Ad pkt. 13 - Politikker 
VIBOs politikker blev godkendt af organisationsbestyrelsen med en ændring om, at i VIBOs politik 
vedrørende beboerdemokraters håndtering af personoplysninger rettes ”beboerdemokrater” til 
”afdelingsbestyrelsesmedlemmer.” 
 
 

Ad pkt. 14 - Kompetenceregler 
Organisationsbestyrelsen godkendte VIBOs kompetenceregler med de på konferencen drøftede 
tilretninger for drift ude. 
 
 
Ad pkt. 15 - Driftsudvalget 
Intet nyt siden sidst. 
 
 
Ad pkt. 16 - Uddannelse- og boligsocialt udvalg 
Intet nyt siden sidst. 
 
 
Ad pkt. 17 - Byggeudvalget 
Lukket punkt 
 
 
Ad pkt. 18 - Kommunikationsudvalget 
Intet nyt siden sidst 
 
 
Ad pkt. 19 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til næste bestyrelsesmøde med tilføjelse af følgende 
punkter: 

• Dokumentationspakke 
• Prisblad  
• Kalender 2023 

 
 
Ad pkt. 20 - Meddelelser 
Der forekom ikke noget under meddelelser. 
 
 
Ad pkt. 21 - Eventuelt  
Der forekom ikke noget under eventuelt. 
 
 
 
Ad pkt. 22 - Punkter der ikke offentliggøres 
2,4,7,11 og 17. 
 
 
Ad pkt. 23 - B-bilag: særlov om ukrainske flygtninge 
Kaare Vestermann orienterede om, at der er vedtaget en særlov om ukrainske flygtninge, hvor 
kommunen har fået mulighed for i forbindelse med genhusningen at være lejer af den pågældende 
bolig.  
 



Ad pkt. 24 - B-bilag: Referat arbejdsmiljøudvalgsmøde 22. marts 2022 

Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


