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Referat 
 

Vedrørende: Ordinært repræsentantskabsmøde 2023 

Sted: ØsterBO, Treschowsgade 2, Vejle 

Dato: 9. marts 2023 

Deltagere: 54 heraf 5 suppleanter fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, inkl.: 
Karin Mortensen (KM) Organisationsbestyrelsesformand 
Anne Kathrine Pedersen (AKP) Organisationsbestyrelsesnæstformand 
Jens Schmidt (JS) Organisationsbestyrelsesmedlem 
Mogens Dalsgaard (MDL) Organisationsbestyrelsesmedlem 
Pernille Christiansen (PCH) Organisationsbestyrelsesmedlem 
 
 
 
Derudover deltog: 
Pia L. Nedergaard (PLN) Direktør 
Torben Juler (TJU) Udviklingschef 
Linda Tranberg (LTR) Kundechef 
Jesper Christensen (JEC) Inspektør 
Aksel Nissen (ANI) Inspektør 
Rie Schmidt-Nielsen (RSN) Inspektør 
Johnny Stoustrup Projektleder 
 

  
Præsentation af ØsterBO’s ansatte og organisationsbestyrelsen. 
Velkomst ved organisationsbestyrelsesformand Karin Mortensen. 
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Pkt. 1: Valg af dirigent/stemmeudvalg 
 
Kundechef Linda Tranberg blev på organisationsbestyrelsens forslag valgt til 
dirigent. 
 
Linda takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt 
indvarslet med udsendt dagsorden af 23. februar 2023. 
 
Valgt til stemmeudvalg blev: 
Aksel Nissen 
Jesper Christensen 
Adda fra afd. 18 
 
 

Pkt. 2: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning og forretningsførelse for det seneste 

forløbne år 

 

Karin Mortensen aflagde bestyrelsens beretning, som her er gengivet:  

  

Bestyrelsens mundtlige beretning er et supplement til den skriftlige beretning, 
der findes sammen med regnskaberne 2021/2022.  
 
2022 blev året, hvor vi endeligt kunne slippe Corona-restriktionerne, men det 
blev også året, hvor der opstod nye alvorlige udfordringer i vores samfund.  
Krig i Ukraine, energikrise og høj inflation blev pludselig en ny hverdag, hvorfor 
besparelser i vores afdelinger stod højt på prioriteringslisten, for ikke at presse 
huslejen mere end højst nødvendigt.    
  
Vi har haft fokus på energibesparelser i afdelingerne og i administrationen, og vi 
har for første gang taget beslutning om, at vi sparede på juletræer og 
julebelysning i julen 2022. Det var dejligt, at vores afdelingsbestyrelser var 
hurtige ved tasterne og bakkede op om denne fælles beslutning – tak for det.  
   
Strategi: 
2022 var også året, hvor vi fik lavet en ny strategi for ØsterBO. En strategi der 
har fokus på at drive en professionel forretning, et fokus på mennesker gennem 
både et stærkt beboerdemokrati og en god arbejdsplads og ikke mindst et fokus 
på klima og bæredygtighed. Strategien danner grundlag for de prioriteringer og 
det fokus, vi har i ØsterBO i de kommende år – og jer, der måske ikke allerede 
kender den fulde strategi, så er den at finde på ØsterBO´s hjemmeside.  
 
 
 
 



   

Side 4 af 10 
 

Klimaambassadører: 
Vi har også, i det forgangne år, fået startet vores netværk af klimaambassadører 
– det er et vigtigt skridt på mange måder. Klimaambassadørerne er frivillige 
blandt vores beboere, som har lyst til at gøre en forskel for klimaet og for 
ØsterBO. Det første, de har valgt at arbejde med, er affald. For med 3.200 
lejligheder generer vi meget affald i ØsterBO, som skal sorteres korrekt for både 
ikke at belaste miljøet, men også for at vi kan holde vores omkostninger nede. 
Klimaambassadørerne har valgt forskellige ”beboer til beboer-tiltag” for at 
hjælpe os alle med at arbejde for klimaet – og hvis der er flere, som har lyst til at 
deltage i deres spænende fællesskab, så er der bestemt plads til flere. De 
emner, de arbejder med, vil skifte efter interessefelter fra deltagerne.  
 
Boligsocial vicevært: 
Vi har også sammen med  de øvrige boligforeninger i Vejle (AAB, Domea og 
LejerBO) ansat en boligsocial vicevært i 2022, foreløbig i en testperiode på 2 år. 
Vores boligsociale vicevært hedder Helle, og hun skal hjælpe med at sikre de 
beboere, der har brug for hjælp enten fysisk, psykisk eller økonomisk. På den 
måde tager vi både et socialt ansvar overfor vores beboere, og vi arbejder for at 
spare ØsterBO for unødige udsættelser af lejemål, der koster vores 
boligorganisation penge. 
 
 
Digital kommunikation: 
Vi har tidligere besluttet, at vi i ØsterBO benytter digital kommunikation. Den 
beslutning betyder, at vi sparer penge både på materialer til at trykke, men også 
mange timer til gårdmændene, som ikke længere skal forbi med breve i alle 
vores 3.200 postkasser, hver gang noget skal kommunikeres ud – det er alt 
sammen med til at holde vores husleje nede.  
 
For nogle er den nye digitale verden svær. Vi har mange forskellige apparater, 
som virker forskelligt, og der er mange it-systemer, vi skal navigerer i. Så oplever 
I selv eller hos naboer, at der er problemer med at tilgå digital post, så er man 
fortsat ALTID velkommen til at få hjælp i kundecenteret. Og man er også fortsat 
velkommen til at komme flere gange. Er man helt fritaget for digital post, så kan 
man naturligvis også fortsat modtage de vigtige informationer som fysisk brev. 
Men er man digital, så husk at få sig registreret til at modtage digital post, så 
man får alle informationer fra ØsterBO. Hjælp også gerne med at opfordre 
naboer til at få sig registreret.  
 
Digitalisering: 
Kravene til os som boligforeningen stiger hele tiden. Det er både i form af flere 
lovkrav, men også ønsker fra beboerne om, at det skal være nemmere at betjene 
sig selv. Vi lytter naturligvis til ønskerne og arbejder derfor lige nu på løsninger 
omkring selvbetjeningsmuligheder, og de første ligger allerede på Min Side og 
flere vil komme til løbende.  
Vores branche er også underlagt en del krav fra udefrakommende instanser 
f.eks. Landsbyggefonden, ministeriet og Byggeskadefonden. Herunder oplever vi 
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pt. stigende krav om dokumentation og indrapporteringer, hvilket bl.a. har 
betydet, at vi nu beder beboerne i ØsterBO om at kontakte kundecenteret, når 
der er opgaver, der skal løses i lejemålene. Det er meget lettere for de 
medarbejdere, der sidder i kundecentret, at registrere opgaverne korrekt i 
systemerne, end det er for vores gårdmænd – så vi også der kan arbejde 
effektivt.  
Vi står også overfor den første eksterne granskning af vores drifts- og 
vedligeholdelsesbudgetter i afdelingerne. Her kommer der en rådgiver, sendt fra 
Landsbyggefonden, som skal undersøge om vi lever op til driftsbekendtgørelsen 
på vores henlæggelser. Vi har igennem en længere periode arbejdet med at øge 
henlæggelserne i vores afdelinger, da vi ikke er på rette niveau, og det arbejde 
vil vi nok skulle fortsætte med i en del år fremover endnu.    
Vi arbejder hele tiden på at optimere vores interne arbejdsgange for at blive 
mere effektive og leve op til de krav, som bliver stillet til os som branche. Det 
gør også, at vi udvikler os som en moderne virksomhed og attraktiv 
arbejdsplads. ØsterBO skal både være et godt sted at bo og et godt sted at 
arbejde. Det var derfor også med stor ydmyghed og stolthed, at ØsterBO af 
begge vores elever i administrationen blev indstillet og vandt årets Elevplads 
2022.  
 
Driften: 
På driftssiden i ØsterBO har der også været travlt i 2022. Vi har et fokus på 
biodiversitet, som vi vil fortsætte med at arbejde for, sammen med jer ude i 
afdelingerne, i 2023. Vi har også arbejdet med ændringer i vores 
rengøringsafdeling i ØsterBO. Vi laver her individuelle aftaler i afdelingerne 
omkring niveauet for rengøring af fællesarealer, så vi får forventningsafstemt 
omkring det, der skal leveres i den pågældende afdeling. Når vi har vores egen 
rengøringsafdeling i ØsterBO, så handler det om (som med alle øvrige 
fagområder i ØsterBO), at vi vil opretholde en god service for mindst mulig 
omkostning. Vi kan med interne medarbejdere arbejde med en fleksibilitet, hvor 
f.eks. at vores medarbejdere fra Park & anlæg kan feje kældre, når der regner og 
de ikke kan ordne bede, og vores rengøringspersonale kan vaske trapper, når 
der ikke er flyttelejligheder der skal rengøres osv.     
 
 

Byggeri: 

På byggesiden i ØsterBO, arbejder vi fortsat på højtryk for at få vores nybyggeri 

Å-husene til at blive en realitet. Det er prisudviklingen i markedet, der gør at 

sagen ikke har kunnet hænge sammen økonomisk indenfor det rammebeløb, vi 

har at arbejde med. Men vi håber og tror på, at der findes en vej i løbet at 2023. 

 

Vi er også rigtig godt undervejs med vores helhedsplan-renovering i afdeling 28 

på Nørrebrogade, hvor de første renoverede boliger allerede er udlejet. 

Planerne om salg af to ejendomme i afdelingen blev ændret undervejs af 
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ministeriet, og derfor bliver den samlede renovering lidt større end først 

forventet, da de to ejendomme naturligvis også skal renoveres nu.  

Så er vores store og komplekse kloakprojektet i Østbyparken også langt om 

længe ved at nå sin afslutning. Det har været et vanskeligt og komplekst projekt, 

da det er lavet sammen med Vejle Spildevand, som også skulle skifte de 

offentlige kloakker i området.  

Sideløbende med de store projekter har vi også løbende haft udskiftninger af 

vinduer, tag og andre renoveringsprojekter i flere af vores afdelinger i 2022.  

 
NaBO administration: 
Vores sideaktivitetsselskab – ØsterBO NaBO administration vokser også lige så 
stille. De eksterne administrationsaftaler hjælper med en ekstra indtjening, som 
hjælper os med at dække nogle omkostninger, til gavn for alle beboere i ØsterBO.    
 

Aktivitetsudvalg: 

Så vil jeg gerne igen slå et slag for, at vi stadig har et ønske om at etablere et 

fælles aktivitetsudvalg for ØsterBO, men vi mangler tilbagemeldinger fra jer 

omkring deltage i udvalget. Et sådant udvalg kan være med til sammen med 

administrationen at bidrage ind i hvilke aktiviteter, vi ønsker i ØsterBO, og 

hvordan vi kan bruge hinandens erfaringer ude fra afdelingerne. Så jeg vil gerne 

igen opfordre til, at man forhører sig i sin afdeling, om der ikke er kandidater til 

et fælles aktivitetsudvalg? 

 

Sidst så vil jeg gerne opfordre jer alle til, at vi arbejder fælles om at synliggøre de 

mange fordele, der er ved at bo til leje i ØsterBO. Det drejer sig om at få 

”plantet et ejerskab” hos beboerne, for på den måde at sikre de gode 

ambassadører. Vær med til at fastholde og forbedre vores image, og husk, at 

kritik er konstruktiv, hvis den kommunikeres direkte til ledelsen frem for til de 

andre beboere. Vi har en god og sund boligorganisation, den skal vi værne om 

og sørge for, at den bringes godt ind i fremtiden. 

 

På bestyrelsens vegne takker jeg hermed alle vore medarbejdere for et godt 
samarbejde i det forgangne år. Tak til repræsentantskabet for det positive 
samarbejde, som er så nødvendigt for at fastholde ØsterBO som en levende 
demokratisk organisation med stærke værdier.  
Tak til bestyrelsen og administrationen for et godt og konstruktivt samarbejde 
  
Kommentarer fra salen: 
Spørgsmål: Hvad er ØsterBO NABO bliver der spurgt? 
Svar: Det er et sideselskab, hvor vi administrere andre bygninger. 
 
Spørgsmål: Hvis man i afdelingen ikke har penge til at lave renoveringer i egen 
afdeling, kan man så søge fonde? 



   

Side 7 af 10 
 

Svar: Man kan kigge på henlæggelserne sammen med sin inspektør, og 
alternativt kan en renovering medføre en huslejestigning. Man kan søge om 
helhedsplaner, men man skal forvente, at det er en meget lang proces. 
 
 
Organisationsbestyrelsens beretning godkendt. 

 

 

Pkt. 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig godkendelse af årsregnskab for 2021/2022 med tilhørende  
revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2022/2023, 
fremlagt af direktør Pia Lyngdrup Nedergaard. 
 
Spørgsmål: Er i opsøgende for at finde flere kunder til NABO? 
Svar: Vi er opmærksomme på vores ressourcer i ØsterBO, da nye opgaver skal 
afstemmes. Men er der ressourcer, eller kan vi tilføre de ressourcer, der er 
påkrævet, med ny kunde, så er vi opsøgende.  
 
Spørgsmål: Er det virkelig rigtigt, at vi er bag ud med henlæggelserne i vores 
boligafdelinger? 
Svar: Ja det er desværre korrekt. Det er noget, vi arbejder rigtig meget med. 
 
Spørgsmål: Kan vi risikere at få et eksternt pres for at skulle henlægge mere i 
afdelingerne? 
Svar: Ja det kan vi, vi har dog hele tiden et blik for, at vi ikke kan hæve huslejen 
mere end, at vi skal kunne leje boligerne ud. 
 
Spørgsmål: De obligationer vi opkøber i vores formueforvaltning, er der nogle 
værdier, man vurderer ud fra? 
SV: Ja vi forsøger at vælge vores samarbejdspartnere, som handler i vores 
bedste interesse. Herunder har vi et fokus på etisk korrekte obligationer.  
 
Spørgsmål: Er det første år, man har ØsterBO NaBO regnskab? 
Svar: Ja det er det. 
 
Spørgsmål: Ligger regnskabet fast fra år til år, eller kan man forvente at 
indtægterne stiger i NaBO? 
Svar: Vi budgettere forsigtigt ud fra, at vi vil sikre os, at vi har kapacitet til at 
udføre arbejdet for egne afdelinger som primært arbejde, men regnskabet ligger 
ikke fast, der kan komme tilkøb f.eks.  
 
Spørgsmål: Er Astridshave (Tirsbækbakker) en del af NABO? Og forsvinder de 
ikke igen?  
Svar: Der er lavet en fast aftale med udlejning af Astridshave, som ikke – som  
udgangspunkt – forsvinder igen. Ejer kan dog, som alle øvrige kunder i NaBO, 
vælge at opsige aftalen igen på et tidspunkt.  
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Pkt. 4: 
 
 

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.  
 
 
 
 
Behandling af indkomne forslag 
Behandling af indkomne forslag.  
     a.       Forslag om godkendelse af byggepolitik iht. Bilag 1 
 
Direktør Pia Lyngdrup Nedergaard orienterede om, hvorfor ØsterBO ønskede sig 
en byggepolitik og herunder, at byggepolitikken er med til at sikre 
forventningsafstemning mellem repræsentantskab, beboere, medarbejdere, 
samarbejdspartnere og kommune.   
 
Der blev afholdt et kort oplæg om byggepolitikken fra Udviklingschef Torben 
Juler. 
 
Spørgsmål: I forhold til social bæredygtighed, vil flere og flere ikke bo i ikke-
rygerboliger og allergiboliger? 
Svar: Boligpolitikken afskærer ikke hverken allergiboliger eller ikke-ryger boliger, 
men vi har brug for at politikken indeholder en fleksibilitet til netop dette, 
hvorfor de ikke direkte er omtalt.  
 
Spørgsmål: Er ØsterBO også opmærksom på at få handicapboliger med i 
boligerne? 
Svar: Vores formålsparagraf er at sikre boliger til alle og herunder også 
handicappede.  I Nybyggeri og helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden 
arbejder vi med tilgængelighedsboliger, som er boliger til selvhjulpne 
kørestolsbrugere.  
 
Spørgsmål: Kan der ikke være uoverensstemmelser imellem krav til 
energiforbrug og krav til CO2-aftryk.  
Svar: Der er uoverensstemmelser, men reglerne vil formentligt blive rettet på 
sigt.  
 
Spørgsmål: Hvordan kan I sørge for, at der bliver brugt genanvendelige 
byggematerialer? 
Svar: Politikken ligger op til, at vi vil arbejde i den retning, men vi er hele tiden 
underlagt et økonomisk rammebeløb, som vi skal have til at nå sammen.  
 
Spørgsmål: Har man overvejet at bruge træmaterialer i stedet for beton, da 
beton-materialer har et meget stort klimaaftryk? 
Svar: Vi er med Å-husene i gang med at skulle bygge i træ, vores erfaring er, at 
det er lidt dyrere. Man skal dog huske, at det i den anden ende kan have 
driftsmæssige konsekvenser, som kan være dyrere.  
 
Spørgsmål: Har man kigget på anden form for ventilation til boligerne? 
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Svar: Vi er altid nysgerrige på nye tiltag i byggebranchen, men pt. har vi ikke 
gode alternativer.  
 
Spørgsmål: Hvordan kan man imødegå, at der ikke er fejl og mangler i nye 
boliger?  
Svar: Det undgår vi sikkert ikke helt, da man har med mange interessenter at 
gøre i byggeriet. Der vil altid være noget, der driller i byggeri. 
 
 
Afstemning ved håndsoprækning 
Stemmer for: 45 
Imod: ingen 
Forslag om godkendelse af byggepolitik godkendt 
 
 

Pkt. 5:  Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 11, stk. 4 
  
 Organisationsformand Karin Mortensen, Valløesgade 22 1 tv - genopstiller 

Organisationsmedlem Jens Schmidt, Stævnen 9 1 tv – genopstiller 
Organisationsmedlem Mogens Dalsgaard, Pilen 17 – genopstiller 
  

a. Valg af formand 
Karin Mortensen genopstiller 
 
Ingen andre opstillede til Formand 
Karin Mortensen blev genvalgt. 

 
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Jens og Mogens genopstiller 
 
Ingen andre opstillede til valget 
Jens Schmidt &  
Mogens Dalsgaard  
Blev begge genvalgt. 

 
Valg af 2 suppleanter 
 
Følgende kandidater opstillede til suppleantposterne: 
 
Mathias Brandt, Parkvej 29, 3. Th., 7100 Vejle  
Stig Bo Pedersen afd. 1 
 
Valgt blev: 
1. suppleant: Mathias Brandt 
2. suppleant: Stig Bo Pedersen afd. 1 
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Organisationsbestyrelsen består herefter af: 
Karin Mortensen, Valløesgade 22, 1. tv., 7100 Vejle 
Anne Kathrine Pedersen, Rødkildevej 2, 2. th., 7100 Vejle 
Jens Schmidt, Stævnen 9 1 tv, 7100 Vejle 
Pernille Christiansen, Nørrebrogade 51 2, 7100 Vejle 
Mogens Dalsgaard, Pilen 17, 7120 Vejle Ø 

  
 

Pkt. 6: Valg af statsautoriseret revisor 
 
Martinsen A/S, Dandyvej 3, 7100 Vejle. 
 
Revisor genvalgt. 
 

Pkt. 7: Eventuelt 
Hvis nogle er interesseret som klimaambassadør, kan man kontakte Kundechef 
Linda Tranberg 
 
KM takkede for valget til formand. Afsluttede med en stor tak for deltagelse i 
årets repræsentantskabsmød. Tillykke til de valgte organisationsmedlemmer og 
suppleanter. 
 
 

 Oplæg fra eksterne oplægsholdere: 
oplæg ved Junette Bay 
 
 
Tak for i aften  
 

  
__________________________ ____________________________ 
 

 Karin Mortensen                            Linda Tranberg                                 
organisationsbestyrelsesformand        dirigent 
 

 
Referent: Rie Schmidt-Nielsen, 9. marts 2023 


