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Referat fra bestyrelsesmøde i Vejlby Hus d. 11. marts 2015 

 

Mødedeltagere: Lone, Lise og Johnny 

 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer: 

Lone blev valgt. 

Pkt. 2. Valg af referent: 

Johnny blev valgt. 

Pkt. 3. Godkendelses af dagsorden: 

Godkendt. 

Pkt. 4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Godkendt. 

Pkt. 5. Godkendelse af internt referat fra FAB mødet: 

Godkendt. 

Pkt. 6. Evaluering af FAB mødet: 

Det var et godt møde – økonomisk blev budgettet holdt. Pris ca. 500 kr. pr. afdeling. Betales over 

de enkelte afdelingers rådighedskonti. Thomas Simonsen var referent. Hvis Thomas Simonsen ikke 

fremsender referat af FAB mødet. Bruges Johnnys interne Vejlby Hus referat. Lone laver et lille 

samlende skriv om FAB mødet med de beslutninger om tiltag der blev en realitet. Samt hvilke 

personer der blev tovholdere / arbejdsgrupper på tiltag i FAB regi. Dette fremsendes til resten af 

deltagerne ved FAB mødet. 

Pkt. 7. Nyt fra Lone: 

Udgifter til FAB mødet udgjorde 4.227 kr. Regninger på disse udgifter er afleveret til 

administrationen. Alt er betalt.  

Vi har modtaget faktura fra Rengøringsfirma Nullermanden– med hensyn til rengøring af 

festlokalet i Vejlby Hus. Nytårstaflet. Faktura på 500 kr. er betalt af administrationen. Via Vejlby 

Hus konto for rengøring. 

Asger Jorn plakat – indkøbt på Asger Jorn Museet – skal indrammes. Dette sørger Lone for. Men 

først når der indgår penge fra udlejning af Selskabslokalet.  

Den 24. april har Lone brug for at en fra bestyrelsen tager over – relateret udlejning af 

Selskabslokalet.  
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Lone tager kontakt til Lise eller Johnny om dette – når vi er tættere på datoen. Udveksling af nøgle 

til lejer samt fremvisning af lokaliteter og regler for rengøring. 

Pkt. 8. Nyt fra Lise: 

Lise har tilmeldt Johnny og sig selv til et kursus i råderet.  

Kurset løber af stablen: den 17. april til 18. april. 

Afholdes på Comwell Hotel i Kolding.  

Lise omtalte indendørs pudsning af vinduer i fælleshuset og vaskehuset. Lise vil gerne have, at 

bestyrelsen sikre fortsat ordentlig vinduespudsning også indendørs.  

Bestyrelsen ønsker mere fast vinduespudsning af både vaskehus og fælleshus. Dette sørger Lise 

for sker. Pudsning af vinduer indendørs i henholdsvis vaskehuset & fælleshuset. Skal ske hver 

tredje måned.  

Udendørs vinduespudsning fungerer fint. Vi har en dygtig vinduespudser. Meget tilfredse! 

Pkt. 9. Nyt fra Johnny: 

Johnny kommer på senere i dagsordenen. 

Pkt. 10. Havevandring: 

Der blev tale om valget i mellem følgende datoer for nyt Havevandringssmøde:  

Den 18. marts? 

Den 20. marts? 

Den 30. marts? 

Mødet deltagere er: Anders Varmemester – Per Inspektør og bestyrelsen Lone – Lise og Johnny. 

Vi melder tilbage til Lone senere! 

Punkter der tages op ved markvandringsmødet:  

 Afdelingen blev malet sidste år. Desværre manglede der nogle hvide områder! Derfor 

fremsender Lone nu igen vores aftale vedr.  Vedligeholdelse af det malede træværk på 

facaderne i Vejlby Hus. Denne fremsendes via mail til administrationen! Med henblik på, at 

få malet de manglende hvide flader! 

 Bestyrelsen har stor ros til Anders!  For renholdelse af skralderummene! Det er år siden 

skralderummene sidst er blevet rengjorte! Herligt! 

 Ros også til Anders for, at tage initiativ til at holde rent – fjerne ukrudt – passe 

haverummet fint.  

 Der mangler et skilt ved Dagmars bolig / Vikærsvej. Dette skilt ønsker vi sat op igen. Af 

hensyn til Falck & Brandvæsen & Postvæsenet samt service til lejerne i Vejlby Hus i det hele 

taget! 
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 Der mangler en bordliste i køkkenet / fælleshuset.  

 Der er spidse kanter på tromlerne i vaskemaskinerne – disse kanter ødelægger tøjet. 

Bedes ordnet! 

 Nyt sand i sandkassen. Vi er blevet lovet nyt sand igennem de sidste 2 – 3 år. Dette er ikke 

blevet effektueret endnu! Nu må det kunne lade sig gøre!  

 Der står en gammel bil på P pladsen – tilsyneladende ingen ejer – den skal fjernes. Anders 

er på sagen!  

 Affalds Øen skal lige tjekkes. Lise taler om ønske omkring haveaffald. Kan der findes en 

løsning på dette? Bestyrelsen vil gerne have Affalds Øens træværk malet / vedligeholdt her 

i sommer. Både udvendigt og indvendigt. Denne gang vil bestyrelsen gerne fritages for 

denne opgave! 

 Til efteråret skal der sættes forårsløg i rosenbedet! 

 Rosenbedet skal passes – luges for ukrudt – gødes – beskæres. Rigtigt. Rosenbedet skal 

have gode betingelser for, at blive et flot og hyggeligt haveområde! Vi / Johnny er meget 

øm om det ” Engelske Rosenbed” Smiler! 

 Måske vejledning hos Svend? 

 Espalier haven (runddellen) i Sydhaven skal også have en god forårsklargøring – her skal 

også luges og gødes. For, at give blomsterne den bedst mulige behandling. Vi ønsker også 

Sydhaven flot og hyggelig. 

 Ud over dette har vi flere smukke store og små bede! Vi / Vejlby hus har ikke været forvent 

med, at bedene bliver passet ordentligt (minus lige sidste sommer)! Vi har blomsterbedet 

ved Grillpladsen her vrimler det med ukrudt. Det er vi kede af. Der er her sat både 

blomster og forårsløg! Rododendron - bedet i Nordhaven bedes også luges – gødes – og 

jorden trænger til lidt kærlighed. Bedet er meget smukt. Her gemmer der sig de smukkeste 

påskeliljer. Mon Hood! Men bedet er smukkest uden ukrudt. Frugtbuske / lyng bedet i 

Nordhaven ønsker vi også gjort forårsklart!  

 

Pkt. 11. Påsketur: 

Moesgård Museum kulturtur er nu en realitet. Den 11.april kl. 10.15 – 16.15 

Afgang fra Vejlby Hus kl. 10.15 / Busafgang ved Grenåvej linje 18 kl. 10.30. 

Ankomst ved busstoppested Moesgårds Museum kl. 11.11. 

Når vi skal hjem. 

Afgang med bus nr. 18 kl. 15.26 ankomst i Vejlby kl. 16.15. 

Johnny har undersøgt mulighederne både på Moesgårds Museum & Skovmøllen & hos Kokken og 

Jomfruen!  Johnny har fået gode aftaler i stand! 

Tema: Kina.  

 Rundvisning koster 675 kr. med max 20 gæster!  
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 Billetter koster 130 kr. pr. person – børn indtil 18 år gratis ind. (Sær pris / dyrere priser 

grundet Særudstillingens art og pris).  

 Vi kan ikke gøre brug af Cafeen – da Moesgård Museum ikke tager imod bord 

reservationen på lørdage & søndage. 

 Vi bruger Madpakkerummet / gratis / ved godt vejr bruger vi udendørs faciliteterne, når vi 

skal nyde vores medbragte frokost! 

 Vi køber frokostkurve hos Brunchtid. Pris: 99,50 + 19,50 kr. for frisk brød. Johnny 

undersøger lige vores økonomi først.  

 Ellers kan vi alternativt bruge Kokken og Jomfruen, hvor Johnny har fået en speciel aftale i 

stand! Sær – service! Med tilbud om 3 stykker smørrebrød; Kokkens favoritter. Henholdsvis 

specificeret / uspecificeret /pris: 60 kr. eller 75 kr. Dertil sikre Kokken og Jomfruen os fine 

madæsker til 20 personer. Dette koster os kun et par kr. ekstra pr. madpakke. 

 Efter Johnnys eftersyn af økonomien – bestiller Johnny alt, hvad der skal bestilles / bookes 

m.v.!  

 Der er kaffe / te i frokostkurvene!  

 Vi indkøber vand! 

 Det besluttes – hvis nogle gæster ønsker øl / vand til maden, betaler gæsterne selv for 

dette! 

 Personer der har vanskeligt ved at gå / skal hjælpes / derfor bedes billisterne fylde deres 

biler med andre naboer / gæster!  

 Der er egenbetaling på 100 kr. pr. person & 50 kr. pr. barn. 

 Lone laver forslag til en hyggelig indbydelse til lejerne i Vejlby Hus. 

 Indbydelsen sendes derefter ud til alle lejerne i Vejlby Hus. 

 Der er deadline for betaling / tilmelding til kunstarrangementet den 1. april. 

 Johnny går videre med bookninger / bestillinger med videre! 

Dette skulle være alt for nu. Vi glæder os til denne spændende Kulturtur til Moesgårds Museum.  

Pkt. 12. Ekstraordinært afdelingsmøde valg af kunst: 

Der skal indkaldes til dette Ekstraordinære Afdelingsmøde 14 dage før mødet! 

Kunstudvalget har alt klart. Lone har modtaget tegninger & model af kunstværkerne fra 

kunstudvalget!  

 Bestyrelsen klare selv ordstyrer funktionen. 

 Der skal kun være et punkt på dagsordenen. 

 Indkaldelse laves af Lone. Forslag! Lise og Johnny tjekker og godkender! 

 Vi arbejder videre med dette punkt på næste bestyrelsesmøde. 

Pkt. 13. Ansøgningen til Landsbyggefonden / antal tilgængelige boliger i stueplan / klausulerede 

boliger. 

Peter kunne desværre ikke deltage i dette møde. 
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Bestyrelsen gennemdrøftede grundigt handlingsforløbet / Anni Ørhbergs og Hovedbestyrelsens 

beslutninger relateret: Tilgængelige boliger og de klausulerede boliger i Vejlby Hus.  

Bestyrelsen er stadig ikke enige i Anni Ørbergs og Hovedbestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen har 

spørgsmål til to mails med divergerende påstande. Dette ønsker vi belyst. Derudover har 

bestyrelsen forslag til løsning på problemstillingerne.  

Alt dette nedskrives i en mail til Anni Ørhberg og Hovedbestyrelsen. Lone laver udkast til brevet og 

Lise og Johnny melder efterfølgende deres tekst formuleringer ind i dette skriv! 

Pkt. 14. Årshjul /referat fra Hovedbestyrelsen:  

Vi er jo godt med, med hensyn til arbejdsopgaver på årshjulet: 

 Havevandring / ok. 

 Den 28. april er der formandsmøde/ Lone undersøger mulighed for deltagelse 

 Der er møde i april måned vedr. godkendelse af Vejlby Hus regnskab /vi indkaldes. 

Der var ikke noget referat fra Hovedbestyrelsen – derfor kunne vi ikke gennemlæse det! 

Pkt. 15. Første spadestik i Egå: 

Torsdag den 19. marts kl. 14,00. Tages første spadestik i jorden på byggepladsen i Egå. 

Bestyrelsen i Vejlby Hus har ikke mulighed for at deltage! 

Pkt. 16. Eventuelt: 

Intet. 

 

Referent 

Johnny Lykke  

 

Pkt. der skal med på næste dagsorden: Blomsterkummer! 

Pkt. der skal med på næste dagsorden: Ekstraordinært afdelingsmøde / valg af kunst til Vejlby Hus. 

 

Godkendt på afdelingsbestyrelsesmøde d. 16. maj 2015/ Johnny, Lise og Lone  


