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Referat 
af formandsmøde den 9. september 2015 i Boligforeningen VIBO, 5. sal 

 
 
Til stede:  Se vedlagte deltagerliste 

 
Referent:  Ulla Nevers 
 
 
Følgende dagsorden blev behandlet: 
 

1. Nye afdelingshjemmesider 
v/Lars Jensen  

 
2. Drøftelse af emner af generel interesse  

 
3. Erfaringsudveksling 

 
4. Eventuelt 

 
Birgitte Langballe bød velkommen til mødet. 
 
Ad pkt. 1 - Nye afdelingshjemmesider v/Lars Jensen 
Lars Jensen gennemgik oplæg til ny afdelingshjemmeside, hvor der var taget udgangspunkt i afde-
ling 107 som forsøgsafdeling. Der er brugt orange farver på forsiden af afdelingshjemmesiderne, 
hvor man på VIBOs hjemmeside har brugt blåt. Det vil give et bedre overblik over, hvor man befin-
der sig i systemet. 
 
Vedrørende overførsel af afdelingsspecifikke data fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside oply-
ste Lars Jensen, at planen er, at disse overføres og lægges ind på ny hjemmesiden af IT-afdeling-
en. 
 
Det blev oplyst, at den nye afdelingshjemmeside går i luften i løbet af oktober/begyndelsen af no-
vember 2015. 
 
Ad pkt. 2 - Drøftelse af emner af generel interesse 
 
Der var kommet følgende spørgsmål fra Leo Frederiksen, afdeling 293: 
 
Når VIBO´s afdelinger modtager flygtninge, har vi store vanskeligheder med at forstå og forklare 
os, på det pågældende sprog, de kommer med. 
  
 Der bør udarbejdes en skriftlig oversættelse af husordens regler og vedtægter, til det pågældende 
sprog, og som udleveres ved indflytninger, det kan ikke hjælpe med at  de skal åbne en pc., eller få 
udleveret en nøgle med diverse informationer. 
 
Kaare Vestermann orienterede om en pjece, som BL har udarbejdet, og som også er at finde på 
BL’s hjemmeside. Navnet er: ”Almene boliger for alle”, og den forefindes på 12 sprog. Link til pje-
cen er lagt ind på VIBOs hjemmeside. 
 
Er der noget specifikt, man ønsker at få oversat, er der mulighed for det via en oversætter, som 
afdelingen betaler for. VIBO formidler gerne via sekretariatet kontakt til en oversætter. 
 
 
 



 
 

Side 2 af 3 
I:\Sekr\UN\Formandsmøder\R09092015.Formandsm.doc 

Ad pkt. 3 - Erfaringsudveksling 
 
Der var som sædvanlig en god debat og drøftelse på tværs af afdelingerne. 
 
Ad pkt. 4 - Eventuelt 
 
Der var ingen emner under dette punkt. 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20.00. 
 
Referent 

Ulla Nevers 
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Deltagere i formandsmøde den 10. marts 2015 
 
 
Afdeling Deltagere 
  
  
  
106 Peter Schneider 
107 Birgitte Langballe 
113 Mohamed Siam 
118 John Christensen 
127 Lissi Kjær 
141 Pia Vallys 
142 Eik Bengtson 
153 Lis Daubenmerkl Larsen 
155 Kurt Steenfeldt Hansen 
187 Hanne Borg 
210 Arne Henriksen 
213 Inger Lymark 
293 Leo Frederiksen 
812 Gurli Davidsen 
819 Mogens Berg 
830 Lars Hansen 
  
 Kaare Vestermann 
 Henrik Nielsen 
 Lars Jensen 
  
 Ulla Nevers 
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