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Referat 
 
 
 
 

Vedrørende: Ordinært repræsentantskabsmøde 2022 

Sted: ØsterBO, Treschowsgade 2, Vejle 

Dato: 3. marts 2022, kl. 19.00 

Deltagere: 43 repræsentantskabsmedlemmer, inkl.: 
Karin Mortensen (KM) Organisationsbestyrelsesformand 
Anne Kathrine Pedersen (AKP) Organisationsbestyrelsesnæstformand 
Jens Schmidt (JS) Organisationsbestyrelsesmedlem 
Mogens Dalsgaard (MDL) Organisationsbestyrelsesmedlem 
 
Afbud fra: 
Henning Bechmann (HB) Organisationsbestyrelsesmedlem 
 
 
Derudover deltog: 
Pia L. Nedergaard (PLN) Direktør 
Helle Friis Jensen (HFJ) Driftschef 
Torben Juler (TJU) Udviklingschef 
Linda Tranberg (LTR) Kundechef 
Bjarne Baun Madsen (BBM) Projektchef 
Jesper Christensen (JEC) Inspektør 
Aksel Nissen (ANI) Inspektør 
Rie Schmidt-Nielsen (RSN) Inspektør  
Lykke Sander (LSA) Direktionssekretær 

  
Præsentation af ØsterBO’s ansatte og organisationsbestyrelsen. 
Velkomst ved organisationsbestyrelsesformand Karin Mortensen. 
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Pkt. 1: Valg af dirigent/stemmeudvalg 
 
Driftschef Helle Friis Jensen blev på organisationsbestyrelsens forslag valgt til 
dirigent. 
 
Helle takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt 
indvarslet med indkaldelse den. 3. februar 2022 og med endelig dagsorden af 
24. februar 2022. 
 
Valgt til stemmeudvalg blev: 
Rie Schmidt-Nielsen, inspektør ØsterBO 
Jesper Christensen, inspektør ØsterBO 
Aksel Nissen, inspektør ØsterBO 
Adda Johansen, repræsentantskabsmedlem afd. 18, Moldeparken 
 
 

Pkt. 2: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning og forretningsførelse for det seneste 
forløbne år 
 
Organisationsbestyrelsesformand Karin Mortensen aflagde bestyrelsens 
beretning, som her er gengivet i en kortere version: 
 
Bestyrelsens mundtlige beretning er et supplement til den skriftlige beretning, 
der udsendes med regnskaberne 2020/2021.  
  
Restriktionerne mod Covid-19 nu er ophørt, og vi kan igen mødes uden mundbind 
og coronapas, men det  er svært at komme udenom Covid- 19 i årets mundtlige 
beretning. Nok er restriktionerne ophørt, men det er sygdommen ikke, så vi skal 
fortsætte med at passe godt på os selv og hinanden; og mon ikke det er en ny 
”normal” vi er på vej tilbage til.  
Corona er også grunden til, at det ikke er så længe siden, at vi havde det ordinære 
repræsentantskabsmøde, som vi afholdt i juni måned sidste år. Ligesom vores 
afdelingsmøder har været ramt af restriktionerne. I år var der usikkerhed, om vi 
kunne gennemføre dem indtil få dage før afholdes, men det er lykkes at få dem 
alle afholdt.   
Selvom der kun er gået et halvt års tid siden seneste mundtlige årsberetning, så 
er der alligevel en del at berette om på den politiske side. For efteråret 2021 blev 
i den grad en periode med fokus på boligpolitikken. Der er blevet talt billige 
boliger og byer for alle, der er talt om boliger til hjemløse og ikke mindst, blev der 
talt om det store behov for senior- og ældreboliger grundet den demografiske 
udvikling.  
Det hele endte da også med en ny boligaftale ”Fonden for blandede byer” som 
faldt på plads i november sidste år. Der tildeles i alt 10 mia. i perioden 2022 – 
2035. Aftalen handler grundlæggende om en bedre balance i byerne, så der er 
plads og rum til alle, og det skal det almene byggeri i høj grad være med til at 
sikre.  
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Den nye boligaftale forventes endelig godkendt 1. juli 2022, og hos ØsterBO har 
vi løbende et øje på de eventuelle muligheder, der kan åbne sig for renoveringer 
og nybyggeri med de nye politiske tiltag.  
 
I ØsterBO har vi også i årets løb haft et fortsat fokus på ændringerne i 
driftsbekendtgørelsen omkring ekstern granskning af henlæggelserne i alle 
almene boligafdelinger. Vi har i en lang periode haft fokus på at hæve 
henlæggelserne - vi er ikke i mål, men dog godt på vej. I har som 
afdelingsbestyrelser sikkert alle haft disse drøftelser med jeres inspektører, og 
ellers kommer I nok til det, for det er vigtigt, at vi arbejder for at sikre de gode 
bæredygtige boligafdelinger i ØsterBO med fokus på en stabil lejeudvikling.   
 
Vi tager naturligvis også effektiviseringsaftalen seriøst, og arbejder løbende med 
hvordan vi kan optimere og effektivisere uden at vi skal gå for meget på 
kompromis med servicen.   
 
Når man taler effektivisering, så er det svært at komme udenom digitalisering og 
i det sidste halve års tid har vi arbejdet med det nye driftssystem E-drift i vores 
afdelinger ovenfor bakkerne. Driftssystemet skal gøre det lettere at opfylde vores 
krav om dokumentation på vores opgaveløsning samt lette og overskueliggøre 
arbejdet med drift og vedligehold i afdelingerne. Systemet bliver implementeret 
i resten af ØsterBO’s afdelinger fra 1/10 2022.   
  
ØsterBO har fået en ny hjemmeside, som skal præsentere ØsterBO på en mere 
overskuelig måde til fx nye mulige lejere. Den nye side lever også op til de nye 
krav om tilgængelighed, så den nu kan tilgås af alle herunder farveblinde, 
ordblinde eller andre handicaps.   
 
Der er også kommet en ny ”MinSide”, hvor man som lejer kan finde relevante 
informationer omkring ØsterBO og sit lejemål. Den nye side skal hjælpe os med 
at leve op til vores vedtægter om at benytte digital kommunikation. Det betyder, 
at vi skal lære at bruge den nye mulighed, og ikke mindst vænne os til den nye 
måde. Alt nyt kan være svært og derfor skal I også endelig kontakte 
kundecenteret i administrationen, hvis der er udfordringer med at komme på 
eller finde dokumenter eller andet.  
  
I det seneste år har vi også fået oprettet vores sideaktivitetsselskab ØsterBO 
NaBO. NaBO er et selskab, hvor vi tilbyder eksterne i vores naboområder at få en 
administrations og/eller driftsaftale. Hele grundlaget for NaBO er, at vi laver en 
indtægt til ØsterBO, som bidrager ind til fordel for vores samlede forretning. Vi 
har pt. aftale med 6 eksterne ejer- eller grundejerforeninger og samlet 
administrerer vi 305 boligenheder i NaBO. Vi har mandet op, så de aktiviteter, der 
er i NaBO løses med ekstra arme og ben, og det betales naturligvis af kunderne i 
NaBO samtidig med, at det giver et overskud til ØsterBO.     
Vi er fusioneret med DVB afdeling 2, som nu hedder afdeling 56 ØSTERhuse, som 
er blevet fuldgyldigt medlem af ØsterBO-familien. Vi ønsker afdeling 56 
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velkommen til ØsterBO og bestyrelsen velkommen til ØsterBO´s 
repræsentantskab.    
 
Driften 
I driften har vi haft et utroligt travlt år. Nok meget naturligt i kølevandet af corona. 
Der er en del, der har været mere hjemme end normalt, og det har genereret 
flere opgaver for driften inde i lejlighederne. Mange har fået lyst til ændringer og 
forbedringer eller behov for at skabe en hjemmearbejdsplads, og/eller gøre brug 
af deres råderet til renovering. 
 
Personalemæssigt har vi også været udfordret. Når vi har en byggebranche, der 
buldrer derud af, har det altid været svært at rekruttere dygtige og kvalificerede 
medarbejdere i vores sektor. Det har været et generelt problem for os selv og 
vores kolleger i branchen. Men med tålmodighed og opslag med løbende 
rekruttering, så endte vi et godt sted i sidste del af 2021. Vi har fået en god bredde 
i medarbejderstaben, så vi kan løse flere forskellige opgaver i eget regi, hvilket er 
nødvendigt for os for at komme i mål med vores bidrag til effektiviseringen.  
Man kan nok ikke give corona skylden for alt, men mængderne på specielt pap og 
plast er forøget væsentligt det seneste stykke tid, og måske er det den øgede brug 
af e-handel under corona, der spiller ind. Mængdemæssigt giver det udfordringer 
i miljøstationerne pt., men det skal vi nok få styr på.  Men desværre er det den 
manglende sortering, der volder os de største udfordringer og bevirker, at vi må 
bruge rigtig meget bemanding på at sortere og bortskaffe affald. Ressourcer vi i 
stedet kunne have brugt ude i vores områder.  
I driften arbejder vi også til den grønne omstilling og miljørigtige løsninger. Det 
betyder, at når vi udskifter biler og maskiner, så kigger vi på eldrevne løsninger. 
Ikke alt er muligt eller rentabelt endnu, så det vil være over tid, før det meste af 
vores materiel er eldrevet. Udover at køre grønt, er der også en væsentlig fordel 
– nemlig det reducerede støjniveau ude i afdelingerne. Det bidrager til at kunne 
forene en arbejdsplads og et hjem.  
 
Byggeaktiviteter  
I forhold til byggeaktiviteter, så er der også fortsat rigtig mange aktiviteter her.   
 
Vores store kloakprojekt i østbyparken har været undervejs længe, og det fylder 
meget med støv og støj, men nu kan vi heldigvis også begynde at se en ende på 
projektet. Ifølge tidsplanen, så skal arbejdet være afsluttet omkring april 2022. 
Efterfølgende skal der dog laves fuger imellem chaussesten og der skal plantes, 
da det ikke er muligt at udføre disse arbejder i kolde perioder. Færdiggørelse af 
kloakprojektet betyder desværre ikke, at vi får fjernet skurbyen imellem 
Bardenflethsgade og Valløesgade. Det er sådan, at entreprenøren mangler at 
udføre et stykke arbejde for Vejle Spildevand. Efterfølgende er det planen, at 
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entreprenøren skal udføre vejprojekt for os i Valløesgade og Østerled, hvor de to 
veje ensrettes.  
 
I området imellem Østerbrogade og Ved Skråningen har vi fået eksproprieret et 
stykke jord, som skal anvendes til udvidelse af broen hvor Østerbrogade krydser 
jernbanen, endvidere skal der inddrages parkeringspladser til midlertidig skurby 
for projektet. Så der vil fortsat være områder i Østbyen, der vil være genert af 
larm og støv.  
 
Vi har igangsat tag- og vindues renoveringer i afdeling 11. Tagudskiftning på de 
blokke, som oprindeligt udgjorde afdeling 14 og 15 er opstartet, og det forventes, 
at der skal bruges 5 til 6 uger pr. blok. Dette betyder, at de sidste blokke forventes 
færdige i december måned. Vinduesudskiftningen i den oprindelige afdeling 11, 
påregnes opstartet efter sommerferien 2022.  
  
I afd. 28 arbejdes der med helhedsplan renoveringen. Det forvendtes, at den 
endelige byggestart bliver omkring 1. marts.  
Å-husene – projektet ved Boulevarden står desværre lidt stille, da vores 
kalkulationer viser, at vi ikke kan holde os inden for rammebeløbet pt. Primært 
fordi byggeomkostningerne er steget meget det seneste år. Vi er fortsat i dialog 
med Vejle Kommune omkring projektet i håb om, at vi snart kan finde en løsning, 
så vi kan komme i gang med at bygge, til glæde for dem der skal bo i boligerne, 
herunder de 22 boliger til udsatte unge.  
Overfladeprojektet i klimaparken har strakt sig henover vinteren og til foråret skal 
det sidste beplantes i parken. Parken er således ved at nå sit færdige udtryk med 
aktivitetsområder, stier og øget biodiversitet. Vi forventer, at vi i 2022 skal indvie 
parken med et fælles arrangement.   
Syns- og skønssagen med affaldsmolokker er afsluttet med et forlig, hvor begge 
parter har måtte give lidt, for at få en aftale på plads. Det er ØsterBO’s vurdering, 
at det er et fornuftigt forlig, da vi med indgåelse af aftalen undgår at skulle betale 
flere hundrede tusinde kroner til advokater og domsmænd for at få ført sagen i 
Voldgiftsretten. Der vil komme en udskiftning af de nedgravede beholdere 
løbende hen over foråret.  
 
Kunst og arrangementer 
Vi kan heller ikke undgå at tale om kunst, for i ØsterBO sætter vi pris på kunst og 
det, den kan bidrag med til os alle. Vi har kunst stående i flere af vores afdelinger 
og i administrationen. Vi er også i 2021 blevet beriget med kunst, nemlig et værk 
af Henrik Elkjær, som er en lokal kunstner ikke bare fra Vejle, men fra ØsterBO. 
Værket har fået plads her i salen, hvor det er flankeret af portrættet af den første 
bestyrelse, som stiftede ØsterBO. Desværre måtte vi aflyse ferniseringen i 
december grundet corona.  
 
Vi er også netop blevet beriget med et kunstværk i klimaparken. ”Camping” som 
er udført af Flemming Jarle, og er et projekt lavet sammen med Vejle Kommune. 
Der har været tilbudt et bronzestøbningskursus til nogle af vores beboere i 
forbindelse med projektet. Kunsten, som vores beboere har udført til dette kursus 
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har været udstillet i administrationen i uge 6 og 7.  Hvis I ikke har set det, har I 
snydt jer selv for at se de flotte kunstværker. 
Vi er glade for at kunne se tilbage på en sommer med fejring af ØsterBO´s 80 års 
jubilæum. Det var en dejlig dag i klimaparken og tak til beboerne for at komme 
forbi, og tak til medarbejderne for et levende tilbageblik på 1940érne.  
 
Afslutning 
Vores gode image skal understøttes og synliggøres for at sikre, at vi er 
konkurrencedygtige på fremtidens boligmarked. Det er tydeligt, at vi er mere 
under pres med hensyn til konkurrencen på lejeboligmarkedet i Vejle, som er 
vokset markant de seneste år med mange nye private lejeboliger. Derfor har vi 
også i ØsterBO skruet op for brugen af sociale medier, og løftet udtrykket i vores 
grafiske materiale, så vi som en professionel og dynamisk virksomhed sikrer, at 
der er sammenhæng mellem vores digitale kommunikation, vores trykte 
materiale og de handlinger, vi udfører.  
 
Det er fortsat vigtigt, at vi arbejder fælles om at synliggøre de mange fordele, 
der er ved at bo i ØsterBO. Det drejer sig fortsat om at få ”plantet et ejerskab” 
hos beboerne, for på den måde, at sikre de gode ambassadører til ØsterBO.  
 
Og husk, at konstruktiv kritik er godt, for det kan være med til at løfte os som 
virksomhed og synliggøre et område, der skal handles på. Men det er vigtigt at 
den kommunikeres til dem, der kan handle på det – altså ledelsen og ikke til de 
andre beboere.  
  
Vi har en god, sund og dynamisk boligforening – så pas godt på den, og vær med 
til at sikre at vi kommer godt videre 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 nødvendigt for at fastholde ØsterBO, som en levende 
demokratisk organisation med stærke værdier.  
 
Og allersidst en tak til bestyrelsen og den administrative ledelse for et godt og 
konstruktivt samarbejde. 
 
Spørgsmål: 
Spørgsmål til Tour de France, og om man har overvejet mulighed for 
synliggørelse. Fx med markedsføring af og i Klimaparken 
Svar: PLN – der har været, og er flere overvejelser, men Tour de France har meget 
bestemte krav til hvad man må og ikke må. ØsterBO kommer til at sende et 
arrangement ud til alle, hvor vi ønsker at samle alle de beboere, der vil være med 
til at gøre vores område gult under begivenheden. 
Vi har været i dialogmed Tour de France – vi må fx ikke benytte firmalogoer, så vi 
kan ikke gøre noget med vores logo, men vil lave nogle tiltag, der er gule og sjove 
for vores beboere. 
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Pkt. 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig godkendelse af årsregnskab for 2020/2021 med tilhørende  
revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2021/2022 
 
Regnskab og budget fremlagt med nedslag i enkelte regnskabstal gennemgået af 
direktør Pia Lyngdrup Nedergaard. 
 

 
Fig. 1 budget 2021/2022 fordeling af udgifter 

 

 
Fig. 2 Budget 2021/2022 fordeling af indtægter 

 
Regnskabet blev godkendt. 
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Pkt. 4: 
 
 

Behandling af indkomne forslag 
Behandling af indkomne forslag.  
Kræver 2/3 medlemmer, hvilket vi overholder. 
     a.       Forslag til ændring af vedtægter 
     b.       Forslag til vedtagelse af repræsentantskabets forretningsorden  
 
 
Pkt. 4a: Forslag til ændring af vedtægter 
Forslag præsenteret for repræsentantskabet v/direktør Pia Lyngdrup 
Nedergaard. 
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt. 4b: Forslag til vedtagelse af repræsentantskabets forretningsorden  
Forslag til ændring af forretningsorden gennemgået for repræsentantskabet af 
direktør Pia Lyngdrup Nedergaard. 
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
 
 

Pkt. 5:  Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 11, stk. 4 
  
 Organisationsbestyrelsesmedlem Henning Bechmann, Moldevej 27, st. tv. – 

genopstiller ikke. 
Organisationsbestyrelsesmedlem Anne Kathrine Pedersen, Rødkildevej 2, 2. th. 
– genopstiller.  
 
Herudover meldte 3 yderligere kandidater sit kandidatur til 
organisationsbestyrelsen. Kandidater blev præsenteret for repræsentantskabet. 
 
Skriftlig valghandling foretaget. 
 
Valgt blev:  
Anne Kathrine Pedersen, Rødkildevej 2, 2. th., 7100 Vejle 
Pernille Christiansen, Nørrebrogade 51, 2., 7100 Vejle 
 
Valg af 2 suppleanter 
3 kandidater meldte sig som suppleanter. 
 
Skriftlig afstemning 
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Valgt blev: 
1. suppleant: Mathias Brandt, Parkvej 29, 3. Th., 7100 Vejle 
2. suppleant: Niels Hundahl Jensen, Skrænten 7, 7120 Vejle Ø 

  
 

 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 

  
Suppleanter: 
1. suppleant Mathias Balsgaard Brandt, Parkvej 29 3 th, 7100 Vejle 
2. suppleant Niels Hundahl Jensen, Skrænten 7, 7120 Vejle Ø 
 
 
 

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

 
 
 
Pkt. 7: 

 
 
 
Oplæg fra eksterne oplægsholdere: 
Anekdoter og fortællinger om ØsterBO v/Morten Kahr Sørensen 
 
Morten Kahr Sørensen udgav i 2019 bogen ”Anekdoter fra et Østbyliv” – et 
kalejdoskopisk tilbageblik på en opvækst i Vejles østlige bydel i 60´erne og 
70´erne”. 
 
Oplæg fra eksterne oplægsholdere: 
Andet indlæg fra eksterne oplægsholdere kom fra Ressourcer & Genbrug, Vejle 
Kommune med seneste nyt om affaldshåndteringen v/Anette Priess Gade. 
 
Fortælling om Vejle Kommunes nye genbrugsfaciliteter og tanker bag 
affaldshåndteringen samt handlingsplan frem til 2032. 
Fremvisning af plancher med gode tips og ideer – ide med guidede ture til 
genbrugsstationen samt beboeraktiviteter i form af fx bytteskabe/byttestationer 
lokalt i afdelingen. 
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Pkt. 8: Eventuelt 
 
KM afsluttede med en stor tak for deltagelse i årets repræsentantskabsmøde – 
tillykke til de nyvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Tak til afgående organisationsbestyrelsesmedlem Henning Bechmann for hans 
store indsats. 
 
Tak for i aften . 
Mødet blev hævet kl. 21:35 
 

  
 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
 

 Karin Mortensen                            Helle Friis Jensen                                 
organisationsbestyrelsesformand        dirigent 
 
 
 
 
 
 

Referent: Lykke Sander, 3. marts 2022 


