
REFERAT 
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2023-1 torsdag den 26. januar 
2023 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, Lisa Andersen 

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

Afbud: Lone Karas Heftholm 

Mødeleder: Birgitte Langballe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra d. 8. december 2022

2. Dispositionsfonden

3. Dirigentkorps/liste over afdelingsmøder

4. Planlægning af temamøde d. 7. februar 2023

5. Planlægning af formandsmøde 7. marts 2023

6. Afdelingsbestyrelseskonference 6.-7. oktober 2023

7. Driftsudvalget

8. Byggeudvalget

9. Kommunikationsudvalget

10. Uddannelse- og boligsocialt udvalg

11. Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

12. Meddelelser

13. Eventuelt

14. Punkter der ikke offentliggøres

15. Bestyrelsens kvarter



16. B-bilag: Farvet kalender 2023 
 

17. B-bilag: Opdaterede udvalg 2023 
 

18. B-bilag: Artikel fra boligen: nye tal: Familier og enlige skærer i maden 
 

19. B-bilag: status over energipriser 
 
 
 
Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af møde d. 8. december 2022 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 8. december 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 

 
 

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden 
Lukket punkt 

 
 

Ad pkt. 3 - Dirigentkorps/liste over afdelingsmøder 
Birgitte Langballe orienterede om et par mindre justeringer i forhold til, hvem der fra dirigentkorpset 
varetager hvilke afdelingsmøder. 

 
Det blev aftalt, at Henrik Nielsen forespørger Michael Willer, om han kan være dirigent på afdeling 
140´s ordinære afdelingsmøde den 22. februar 2023. 

 
 

Ad pkt. 4 - Planlægning af temamøde d. 7. februar 2023 
Lukket punkt 

 
 

Ad pkt. 5 - Planlægning af formandsmøde 7. marts 2023 
  Lukket punkt 
 
 
 Ad pkt. 6 - Afdelingsbestyrelseskonference 6.-7. oktober 2023  
 Lukket punkt  
 
 

Ad pkt. 7 - Driftsudvalget 
Næste møde i driftsudvalget afholdes som et fysisk møde 

 
 

Ad pkt. 8 – Byggeudvalget 
Der blev aftalt følgende ændringer: 

 
Mødet i byggeudvalgsmøde den 23. marts 2023 afholdes kl. 15-16. 

 
Mødet i kommunikations- og hjemmesideudvalget den 23. marts 2023 afholdes kl. 16-17. 

Bestyrelsesmødet den 23. marts 2023 starter kl. 17.00. 

Mødekalender tilrettes. 
 



 

Ad pkt. 9 – Kommunikationsudvalget 
Med hensyn til digital kommunikation blev der orienteret om, at der fortsat arbejdes med beboer-appen 
som snart vil være klar til at blive testet. Målet er at lancere beboer-appen i foråret 2023, og der er ved 
at blive udarbejdet en plan for udrulning heraf. 

 
For så vidt angår VIBOs hjemmeside skal der nedsættes en brugergruppe med henblik på at få den 
nye hjemmeside testet, før den sættes i drift. 

 
 

Ad pkt. 10 - Uddannelse- og boligsocialt udvalg 
Organisationsbestyrelsen drøftede, hvor mange tilmeldinger, der skal være for at gennemfører et 
temamøde. Der var enighed om, at for at gennemføre et temamøde skal der som tommelfinger være 
minimum 15 tilmeldte deltagere. 

 

Ad pkt. 11 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde 
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 23. februar 
2023. 

 
Det blev aftalt, at jubilæumsudvalget samt målsætnings- og beboerdemokratiudvalget medtages som 
standardpunkter på dagsordenen fremover. 

 
Det blev desuden aftalt, at hjemmesideudvalget lægges ind under kommunikationsudvalget, hvorfor 
det ikke skal på som et selvstændigt punkt på standarddagsorden. 
 
Frank Jensen, Tina Belsø og Lone Karas Heftholm tilknyttes midlertidigt kommunikationsudvalget, så 
længe arbejdet med ny hjemmeside foregår. 

 

Ad pkt. 12 - Meddelelser 
Kaare Vestermann orienterede overordnet om den nye udlejningsaftale og almenboligaftale, som er 
ved at blive forhandlet mellem Københavns Kommune og BL´s 1. kreds. 

 

Ad pkt. 13 - Eventuelt 
Der forekom ikke noget under eventuelt. 

 

Ad pkt. 14 - Punkter der ikke offentliggøres 
2, 4, 5, 6 og 12 delvist. 

 

Ad pkt. 15 - Bestyrelsens kvarter 
 
 
Ad pkt. 16 - B-bilag: Farvet kalender 2023 

 

Ad pkt. 17 - B-bilag: Opdaterede udvalg 2023 
 

Ad pkt. 18 - B-bilag: Artikel fra boligen: nye tal: Familier og enlige skærer i maden 
 
 

Ad pkt. 19 - B-bilag: status over energipriser 
 



Referent: Tina Kastberg 

Godkendt den 


