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Bestyrelsens mundtlige årsberetning 2018/2019 
 

Tak for ordet. 

 

Endnu engang vil jeg som organisationsbestyrelsesformand fremlægge bestyrelsens 

mundtlige beretning, som skal betragtes som et supplement til den udsendte skriftlige 

beretning. 

 

Boligpolitik 

Der er behov for flere almene boliger, ikke mindst i de store byer og specielt i Køben-

havn, hvor der mangler flere billige boliger, som helt almindelige mennesker har mulig-

hed for at betale. 

 

Selvom ordene ikke er mine, men udtalt af den nye boligminister Kaare Dybvad, kan VI-

BOs organisationsbestyrelse ikke være mere enig. 

 

Det er da også med tilfredshed, at vi i 2019 igen har fået en minister, som alene har boli-

ger som sit ansvarsområde. 

 

Udover at der er igangsat et arbejde for at få opført flere almene boliger, har boligmini-

steren også taget kampen op overfor kapitalfonde som Blackstone, der alene har til for-

mål at købe private udlejningsejendomme og derefter hæve huslejen, så de nuværende 

beboere må flytte. Også dette tiltag hilser vi med tilfredshed. 

 

Indtil nu har det været velmenende ord og hensigter, men vi ser frem til, at der sættes 

handling bag, så der igen kan bygges almene boliger ikke kun i København, men i alle 

de kommuner, der har behov for almene boliger. 

 

Om tre dage er det præcis et år siden, at tre af VIBOs afdelinger igen kom på regerin-

gens ghettoliste. 

 

Denne gang er det væsentligt alvorligere end tidligere, idet den daværende regering i 

samarbejde med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, og SF i foråret 2018 indgik en af-

tale om, at en såkaldt hård ghetto skal reducere antallet af familieboliger med 60 %. 

 

Heldigvis er vores tre afdelinger ikke en hård ghetto, idet vores afdelinger ikke har været 

fire år på ghettolisten. Men i 2022 fanger bordet, hvis afdelingerne fortsat er på ghettoli-

sten i december 2022. Hvis dette er tilfældet, vil afdelingerne blive hårde ghettoer og 

dermed blive omfattet af kravet om, at antallet af familieboliger skal reduceres.  

 

Vi skal gøre alt for at undgå dette, og det er da også derfor, at vi i samarbejde med kom-

munerne vil gøre, hvad der er muligt for at undgå, at nogle af VIBOs afdelinger kommer i 

en situation, hvor det er et krav, at vi skal reducere antallet af vores familieboliger. 
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Samarbejdet med BL og kommunerne  

Vi er i organisationsbestyrelsen rigtig glade for samarbejdet med BL. 

 

Udover at vi ser mange fordele ved, at boligorganisationerne står samlet, når der skal 

indgås f.eks. udlejningsaftaler, er det en styrke, at vi med en fælles interessevaretagelse 

har langt stærkere mulighed for at påvirke politikere til at indtænke den almene boligsek-

tor, når der træffes beslutninger både på landsplan og i kommunerne. 

 

Igen i år har vi været stærkt repræsenteret i BL’s kredsarbejde, hvilket har resulteret dels 

i et styrket kommunesamarbejde, dels at der i 2019 er indgået nogle rigtig gode udlej-

ningsaftaler, der indeholder tiltag mod, at vores afdelinger lander på ghettolisten samt til-

tag, der forhåbentligt medfører, at de afdelinger, der er på ghettolisten, kommer af listen. 

 

Herudover har samarbejdet med kommunerne medført, at der nu er ekstra fokus på, om 

det er de rigtige, der bor i vores boliger. Dette betyder igangsætning af postkasseprojek-

ter, øget CPR-tjek og øget fokus på folkeregistertilmeldinger. 

 

BL, Danmarks Almene Boliger fyldte i år 100 år. Dette er gennem året blevet fejret, dels 

blandt andet på Folkemødet på Bornholm, men også med en række lokale arrangemen-

ter rundt omkring i boligområderne. f.eks. deltog flere af VIBOs afdelinger i det lands-

dækkende fælles morgenbord. Afslutningen på fejringen af BLs 100-års jubilæum var et 

gigantisk show på Det Kongelige Teater, hvor der var en stor tilslutning fra boligfolk fra 

hele landet. 

 

Stort tillykke til BL i anledning af 100-års fødselsdagen. 

 

Ud over at fejre 100 års fødselsdag var 2019 også året, hvor BL indmeldte sig i Dansk 

Erhverv. Dette skete med virkning fra 1. januar 2019, og det vil således være Dansk Er-

hverv, der fremover forhandler overenskomster på det almene område, første gang i for-

året 2020. 

 

Fokuspunkter 2019 

Som det fremgår af den skriftlige beretning, har organisationsbestyrelsens helt store pej-

lemærke været, at VIBO har et velfungerende beboerdemokrati. 

 

Vi har endnu engang haft et år med gode debatter, hvilket heldigvis har medført gode 

forslag til, hvorledes vi i fællesskab kan gøre VIBO endnu bedre. 

 

Vi har også på det lokale plan et velfungerende beboerdemokrati med afdelingsbestyrel-

ser, der dels er bindeled mellem administration og beboere, dels skaber grobund for et 

væld af aktiviteter for beboerne i afdelingerne. 

 

Det har vi forsøgt at samle op på ved at udbygge og forny vores aktivitetskatalog, der 

kan ses på VIBOs hjemmeside, og vi vil fortsat have fokus på, at der er et rum, hvor vi 

kan udveksle erfaringer, således at vi fortsat kan have en gensidig erfaringsudveksling 

samt udveksling af gode ideer på tværs af afdelingerne. 

 

Dette medfører, at vi selvfølgelig fortsætter med, at vi en gang om året samles på den 

årlige afdelingsbestyrelseskonference, men herudover vil vi også fortsat afholde tema-

møder, formandsmøder og kurser rettet mod at dygtiggøre os som beboerdemokrater.  
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Vi vil gerne gøre dette endnu bedre, og som noget helt nyt afholdt vi i år et arrangement 

rettet mod vores beboere. Dette skete i forbindelse med Kulturnatten i København. Ar-

rangementet var en stor succes, og vi vil også næste år forsøge os med et lignende ar-

rangement.    

  

Også vores BestyrelsesWeb har vist sig at være en succes. Stadig flere oplysninger om 

vores afdelinger kan ses digitalt på BestyrelsesWeb, og vi vil fortsætte arbejdet med, at 

BestyrelsesWeb udvikler sig fremover, så endnu mere information kan tilgå afdelingsbe-

styrelserne digitalt. 

 

For tredje gang skal vi uddele frivillig- og initiativprisen. Vi har i år modtaget nogle rigtig 

gode forslag til begge priser, og det har været rigtig svært at vælge mellem de gode for-

slag. Jeg skal ikke her udløse spændingen om, hvem der modtager de to priser. Dette 

må vente til dagsordenens punkt 9, hvor det offentliggøres, hvem der vinder. 

 

For organisationsbestyrelsen er det utroligt opløftende at modtage nogle seriøse forslag 

på afdelinger, der indenfor det seneste år har gennemført et projekt, der ligger ud over 

det sædvanlige og ikke mindst forslag, der udpeger beboere, der indenfor det seneste år 

har gennemført en positiv aktivitet eller frivilligt arbejde i sin afdeling til glæde for enten 

en gruppe beboere eller den samlede afdeling. 

 

Effektiv drift har nu igennem flere år været et fokuspunkt for os alle. Vi er bundet op på 

en aftale mellem BL, KL og regeringen om, at der i vores sektor skal effektiviseres for 1,5 

mia. kr. for årene 2014 til 2020. Meldingen fra BL er, at det samlet set går rigtig godt. 

 

I VIBO går det også rigtig godt. Vi har haft fortsat fokus på digitalisering, indkøbsaftaler, 

øget samdrift og fælles udbud.  

 

Vi stopper ikke her, og uanset overordnede aftaler vil det også fremadrettet være fornuf-

tigt at se på, om vi kan udføre tingene mere effektivt. 

 

Seneste effektiviseringstiltag er anvendelse af droner, og så har VIBO i en af vores nord-

lige afdelinger fået VIBOs første robotplæneklipper.  

 

Det er nok ikke den sidste robotplæneklipper, vi ser i VIBO. 

 

Efter at have læst den skriftlige beretning, er der vist ingen, der er i tvivl, om, at den op-

stramning, der er sket på persondataområdet, har fyldt rigtig meget både sidste år og i 

denne beretningsperiode.  

 

Organisationsbestyrelsen har løbende fulgt med i, hvorledes vi som organisation har ar-

bejdet på bedst muligt at opfylde de krav, der stilles i forhold til persondataforordningen.  

 

Med en stor intern arbejdsindsats med hjælp fra ekstern bistand er vi nået rigtig langt i 

forhold til databehandleraftaler, IT-politikker, slettepolitikker og meget mere. 

Også for beboerdemokrater er der krav, og derfor er der udarbejdet en lille folder med en 

beskrivelse af, hvorledes vi som beboerdemokrater skal håndtere personoplysninger. 

 



4 
 

Pjecen er udsendt til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og ligger desuden på Bestyrel-

sesWeb. 

 

Vedrørende nybyggeri kan vi endnu engang konstatere, at det er utroligt svært at finde 

nye byggemuligheder for alment byggeri i de kommuner, hvor vi i forvejen har afdelinger. 

 

Vi forsøger fortsat at deltage i konkurrencer og afgive tilbud, hvor det er muligt, men pt. 

kan det private byggeri afgive nogle priser for byggegrunde, som det almene byggeri har 

svært ved at imødegå. 

 

Vi håber, at konjunkturerne vender således, at det igen vil være muligt at opføre almene 

boliger. 

 

Som afslutning på de fokuspunkter, vi har haft i denne periode, vil jeg fremhæve vores 

målsætningsprogram. Målsætningsprogrammets hovedoverskrifter fremgår dels af den 

skriftlige beretning, og i revisionsprotokollatet er der givet en status for fremdriften. 

 

Alt i alt er vi nået rigtig langt, og organisationsbestyrelsen forventer at komme i mål med 

at få opfyldt de målsætninger, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2015. 

 

Drift – kommunikation – byggesager og boligsocial indsats herunder kursusplan-

lægning 

Organisationsbestyrelsen har valgt at nedsætte fire udvalg, hvor formålet har været at gå 

et skridt dybere ned i det arbejde, der sker i VIBO indenfor områderne drift – kommuni-

kation – byggeri – og boligsocial indsats, herunder kursusplanlægning. 

 

Driftsudvalget blev oprettet i 2018, og udvalget har i beretningsperioden haft fokus på ef-

fektiv drift og fremdriften på, at vi lokalt får drøftet, hvorledes driften eventuelt kan effekti-

viseres eller omlægges, uden at det går ud over kvaliteten. 

 

Organisationsbestyrelsen har igen i år deltaget i mange afdelingsmøder, og de efterføl-

gende drøftelser i driftsudvalget har med udgangspunkt i disse møder dels arbejdet med, 

hvorledes afdelingsmødet eventuelt kunne afvikles anderledes, dels en optimering af 

hele processen med årsgennemgang, budgetmøde og efterfølgende afdelingsmøde. 

 

I øvrigt har vores deltagelse i afdelingsmøderne bekræftet, at de fleste afdelinger har en 

meget engageret afdelingsbestyrelse, samt at rigtig mange afdelinger har et højt niveau 

for beboerarrangementer og fællesskab. 

 

Vedrørende kommunikation har informationsudvalget peget på, at VIBO med fordel 

kunne styrke kommunikationsområdet. VIBOs hjemmeside betragtes stadig som den vig-

tigste informationskanal til både beboere og dem, som ikke kender VIBO i forvejen, og 

det er derfor vigtigt, at hjemmesiden vedligeholdes og udvikles. 

 

Også Facebook fungerer fint med her og nu nyheder, men også her er der plads til en 

styrket indsats. 

 

Dette har betydet, at der nu er ansat en kommunikationsmedarbejder, der har til opgave 

at vedligeholde, styrke og videreudvikle området. 
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Byggeudvalget har i perioden fulgt op på, at bemandingen, som varetager vores renove-

ringssager, er blevet styrket, så det er muligt med en grundigere opfølgning på fremdrif-

ten af de sager, der afventer Landsbyggefondens godkendelse. 

 

Det boligsociale udvalg har i beretningsperioden haft fokus på effekten af den boligsoci-

ale indsats og hilser det velkomment, at der fortsat er vilje og kræfter til, at den boligsoci-

ale indsats i Charlotteager forlænges i yderligere 4 år. Vi afventer stadig det endelige 

svar fra Landsbyggefonden, men forventer, at der gives tilsagn om, at den boligsociale 

indsats i samarbejde med Domea og Høje-Taastrup Kommune fortsætter.    

 

For så vidt angår vores kurser og arrangementer, prioriterer vi fortsat, at der også i den 

kommende periode afholdes både formandsmøder, temamøder, kurser og til oktober 

2020 den årlige afdelingsbestyrelseskonference. 

 

Udlejning 

Også i år er antallet af beboere, der er fraflyttet VIBO, faldet, og vi har i år en samlet fra-

flytningsprocent på 8,3%. Bag dette tal skjuler sig, at fraflytningsprocenten på ungdoms-

boliger er helt oppe på 32%, men til gengæld er fraflytningsprocenten på familieboliger 

faldet til 6,4% 

 

Også i år har mange af de fraflyttede beboere valgt at forblive i VIBO, idet hele 28% af 

flytningerne er sket internt. 

 

Det er positivt, at vi ikke har tomgang i vores boliger, og med over 6.000 aktive på vores 

ventelister ser det bestemt ikke ud til, at tomgang bliver et problem i årene fremover. 

 

Økonomi 

Vedrørende vores økonomiske resultat med et overskud på 31.000 kr. finder organisati-

onsbestyrelsen årets resultat for tilfredsstillende. 

 

Der er forskydninger i indtægter og udgifter, som der vil blive redegjort for under dagsor-

denens punkt 6, men det er selvfølgelig yderst tilfredsstillende, at renteindtægterne har 

medført, at der kan overføres et stort beløb til afdelingerne 

 

VIBO har fortsat en god økonomi, og vi har, for så vidt angår det kommende budget, 

som behandles under dagsordenens punkt 7, et forslag om, at administrationsbidraget 

kun stiger med 1 %. 

 

Vi har fortsat som mål, at VIBOs afdelinger har en stabil huslejeudvikling og ser med til-

fredshed på, at huslejestigningerne i de senere år har været yderst begrænsede. 

 

Fremtidige fokuspunkter 

Også den kommende periode byder på nogle spændende udfordringer og arbejdsopga-

ver.  

 

I 2020 udløber vores nuværende målsætningsprogram, og vi skal på repræsentant-

skabsmødet i november 2020 have vedtaget et nyt målsætningsprogram. 
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Organisationsbestyrelsen ser frem til udarbejdelsen af et nyt målsætningsprogram, som 

opstartes i foråret 2020. Under punkt 13 på dagsorden har vi et forslag om, at der etable-

res en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde et oplæg til nyt målsætningspro-

gram, der kan fremlægges på repræsentantskabsmødet i november 2020. 

 

Jeg skal her under den mundtlige beretning kun opfordre til, at man melder sig til ar-

bejdsgruppen. 

 

Kan vi leje VIBO boliger ud om 30 år? Hvad er et mulighedssyn? Og skal alle VIBOs af-

delinger igennem en BO-visions-proces? Alt det får vi svaret på, når VIBOs byggeafde-

ling i 2020 har fået udarbejdet et færdigt koncept for fremtidssikring af VIBOs afdelinger. 

Vi vil fra organisationsbestyrelsen se frem til, at der forligger et VIBO-koncept for frem-

tidssikring, og vi glæder os til at kunne præsentere resultatet i 2020. 

 

Ghettolisten og arbejdet med, at vi undgår, at nogle af VIBOs boliger bliver klassificeret 

som en hård ghetto, vil også i årene fremover være et fokuspunkt. Vi skal for enhver pris 

undgå, at VIBO kommer i en situation, som medfører, at vi blive nødt til at reducere 

nogle af vores boliger. 

 

Vi skal værne om og styrke beboerdemokratiet. Dette vil også i 2020 være et pejle-

mærke for organisationsbestyrelsen. Vi vil styrke vores muligheder for erfaringsudveks-

ling samt understøtte både det lokale beboerdemokrati og skabe rum for, at vi også 

fremover har et nærhedsprincip i VIBO, der medfører, at vi kan og vil hinanden. 

 

Afslutning 

Jeg skal til at afslutte organisationsbestyrelsens mundtlige beretning. 

 

Dette sker med en stor tak for året, der er gået. 

 

Først vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et super godt samarbejde i året, 

der er gået. 

 

Også tak til alle vores medarbejdere for en stor arbejdsindsats, herunder driftsmedarbej-

dere ude i områderne for endnu et år med en stor indsats. 

 

Tak også til vores boligsociale medarbejdere, der er med til at styrke vores udsatte bolig-

områder.  

Endelig en kæmpe tak til alle jer beboerdemokrater, som hver dag er med til at gøre 

VIBO til en bedre boligforening. I udfører en kæmpe ulønnet arbejdsindsats, og uden jer 

ville VIBO ikke kunne fungere. 

 

En helt speciel tak har jeg til Peter Schneider. Peter har efter mange år i VIBOs organi-

sationsbestyrelse valgt at stoppe. Peter, du har gjort en kæmpe indsats dels som for-

mand i din egen afdeling, hvor du fortsætter som afdelingsbestyrelsesformand, men 

også her i VIBOs organisationsbestyrelse har du ydet en stor indsats. Du har deltaget i 

debatter, været aktiv i vores udvalg og gennem årene været en god arbejdskollega i vo-

res organisationsbestyrelse. Tak for samarbejdet gennem årene og tak for din store ar-

bejdsindsats. 

 

Tak for ordet. 
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