REFERAT
af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2021-4 torsdag den 22. april 2021 i
Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A,
afholdt som Teams-møde

Til stede:
Fra organisationsbestyrelsen:

Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Frank Jensen,
Flemming Kristensen, Ismet Dzemaili, Lone
Karas Heftholm, Lisa Andersen

Fra administrationen:

Kaare Vestermann, Henrik Nielsen, Anne-Merethe Bryder, Tina
Kastberg

Mødeleder:

Jackie Lauridsen

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat af den 25. marts 2021

2.

Dispositionsfonden

3.

Målsætningsprogram 2021 - 2025

4.

Planlægning af bestyrelseskonferencen 20.- 21. maj 2021

5.

Planlægning af kommende kurser

6.

Byggeudvalget

7.

Driftsudvalget

8.

Uddannelse og boligsocialt udvalg

9.

Kommunikations- og informationsudvalget

10.

Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

11.

Meddelelser

12.

Eventuelt

13.

Punkter som ikke offentliggøres

Jackie Lauridsen oplyste, at baggrunden for at organisationsbestyrelsen har afholdt internt møde
forud for bestyrelsesmødet er, at han har orienteret den øvrige organisationsbestyrelse om, at han
fraflytter VIBO den 15. august 2021 og derfor fratræder som organisationsbestyrelsesformand i
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VIBO. Det har været en svær beslutning at tage efter at have boet i VIBO siden 1999 og i rigtig
mange år at have været involveret i det beboerdemokratiske arbejde – 20 år i afdelingsbestyrelsen i
afd. 134, Vibeengen, heraf 19 år som afdelingsbestyrelsesformand og 16 år i
organisationsbestyrelsen, heraf 12 år som formand for organisationsbestyrelsen.
Der er enighed om, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. august 2021
kl. 18.00 for at få valgt ny formand mm. Jackie Lauridsen fratræder derfor som formand for
organisationsbestyrelsen den 9. august 2021, men deltager i det pågældende
repræsentantskabsmøde.
Det blev aftalt, at Kaare Vestermann orienterer medarbejderne på det kommende morgenmøde om,
at Jackie Lauridsen fratræder som organisationsbestyrelsesformand. Jackie Lauridsen sender en
mailskrivelse til Kaare Vestermann om sin fratrædelse, som udsendes til alle afdelingsbestyrelser og
medarbejder i VIBO.

Ad pkt. 1 - Godkendelse af referat af den 25. marts 2021
Referat af det ordinære bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Dispositionsfonden - Lukket punkt

Ad pkt. 3 - Målsætningsprogram 2021 - 2025
Der skal igangsættes en proces omkring behandlingen af målsætningsprogram for 2021 – 2025.

Ad pkt. 4 - Planlægning af bestyrelseskonferencen 20. - 21. maj 2021 - Lukket punkt

Ad pkt. 5 - Planlægning af kommende kurser - Lukket punkt

Ad pkt. 6 - Byggeudvalget
Jackie Lauridsen orienterede om det afholdte møde i byggeudvalget, hvor der bl.a. blev orienteret
om VIBOs indgivelse af bud på opførelse af 41 almene familieboliger i Køge.

Ad pkt. 7 - Driftsudvalget
Næste møde i driftsudvalget er den 12. maj 2021. Fokuspunktet på mødet vil være processen
omkring ind- og udflytning i VIBO.

Ad pkt. 8 - Uddannelse og boligsocialt udvalg
Ikke nyt siden sidste møde.
Ad pkt. 9 - Kommunikations- og informationsudvalget
Ikke nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 10 - Udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde
Standarddagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt om evaluering af
bestyrelseskonferencen den 20. og 21. maj 2021.
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Ad pkt. 11 - Meddelelser
Der forekom ikke noget under meddelelser.

Ad pkt. 12 - Eventuelt
Det blev aftalt, at Jackie Lauridsen er dirigent på afdelingsmødet den 26. maj 2021 kl. 19.00 i afd.
135.

Ad pkt. 13 - Punkter som ikke offentliggøres
Pkt. 2, 4 og 5.

Referent: Tina Kastberg
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