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Referat fra bestyrelsesmødet i Vejlby Hus den 10. februar 2015. 
 

1.) Valg af ordstyrer: 

Lone blev valgt 

 

2.) Valg af referent: 

Johnny blev valgt 

 

3.) Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt / dog med en tilføjelse. Tilmelding til kursus om Råderet  

 

4.) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde & Byggemøde: 

Godkendt. 

 

5.) Nyt fra Lone: 

1: Der var en flyttemeddelse – flytning fra ungdomsbolig. Samt indflytning i samme bolig.  

2: Lone sender referat til Randa. 

3: Vi gennemgik annoncen til ansættelse af ny direktør i Boligforeningen. 

4: Vi gennemdrøftede den nye varmemester service. Lavet af Boligforeningen. Vi ønskede 

mailadresser på varmestrene. Dette stod i vores / Vejlby Hus sidste referat. Dette er nu 

blevet effektueret fra Boligforeningens side. 

5: Lone gav en orientering fra den nye Hjemmeside - gruppe. Vi ønsker fra Vejlby Hus 

bestyrelses side – mere grundig beskrivelse af afdelingerne. F.eks grundplaner af hver 

enkelt afdeling. 

 

6.) Nyt fra Lise:  

Intet nyt er godt nyt. 

 

7.) Nyt fra Johnny: 

Der er nu efter Nytårstaflet 7.500 kr. tilbage til vores rådighed i afdelingen. Dette er ikke 

noget stort beløb til et helt år. Derfor bad Johnny om, at vi passer rigtig godt på vores 

penge. Vi er alle 3 enige om, at passe godt på pengene. Det er vi altid. Men det lange 

regnskabs år i 2014 har kostet os dyrt. Ligesom der har været ret mange møder i 

renoverings regi sidste år.  

 

8.) Hovedbestyrelsens referat: 

Vi gennemgik Hovedbestyrelsens referat af den 6. januar 2015 meget grundigt. Ingen 

kommentarer. 
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9.) Tilmelding til kurset for Råderet: 

Lise har tilmeldt både Lise og Johnny. Vi skal dog lige sikre os, at vi begge er tilmeldt. Kurset 

er den 17. april til den 18. april. Med start kl. 17.00. Kurset forgår i Kolding. 

 

10.) Legehuset: 

           Legehuset skal nu snart sættes på plads. Lone tager kontakt til Per ang.      

Sikkerheden i forhold til de eventuelle mangler, der måtte være. Vi vil gerne have Svends 

godkendelse af legehuset. 

 

11.) Årshjulet: 

            Bestyrelse gennemgik Årshjulet grundigt. Vi vil gerne komme med et forslag til 

bestyrelsesseminaret i november måned. Forslaget lyder således: Vi vil gerne lære den nye 

direktør at kende. – Høre om hans / hendes tanker omkring samarbejde med alle 

afdelingsbestyrelserne i boligforeningen. – Samt om hans / hendes visioner for 

boligforeningen i fremtiden. 

 

12.) Havevandring: 

           Havevandring bliver her i foråret den 16. marts kl. 10.00. Mødet afholdes i 

festlokalet. Anders inviteres med. 

 

13.) Ekstra arbejde i festlokalet: 

           Der er blevet betydeligt mere arbejde med udlejning af festlokalet det sidste år. Det 

vil sige mere vedligeholdelsesarbejde. Derfor har bestyrelsen besluttet – at vi fra 1. januar 

2016 – vil sikre udførelsen af dette ekstra vedligeholdelsesarbejde. Dette vedligeholdelses 

arbejde vil fortsat blive udført som frivilligt arbejde. Altså gratis. Dog vil der kunne tildeles 

en gave – her et gavekort – til den / de personer, der måtte have fået ekstra store 

arbejdsbyrder med vedligeholdelsen af festlokalet. Gavekortet gives en gang årligt. 

Lydende på 1.000 kr. Dette skal hvert år besluttes af en enig bestyrelse. 

 

14.) Fælles bestyrelses møde: 

           Dato er: Den 7. marts 2015. Invitation med program skal sendes ud i uge 7. Stedet 

hvor mødet afholdes er: Vejlby Toften. Start tidspunkt er: kl. 15.00. 

 

15.) Kunstudvalget: 

           Der var mødt to personer fra kunstudvalget op til bestyrelsesmødet. Peter og Birthe. 

De to fortalte levende og engageret om udvalgets arbejde. Der er ingen tvivl om, at det har 

været en spændende proces og også et stort arbejde. Udvalget har fundet frem til 3 

kunstnere. De omtalte de 3 kunstneres tanker omkring den kunst, der senere skal indkøbes 

af afdelingen.  

Der er sat i alt 80.000 kr. af til dette kunstkøb. De 40.000 kr. er en gave fra 

hovedbestyrelsen til Vejlby Hus 25 års jubilæum. De resterende 40.000 kr. (Som er en 
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forudsætning for, at Vejlby Hus kan modtage gaven fra hovedbestyrelsen) - er allerede på 

nuværende tidspunkt sat til side i afdelingens budget.  

Kunstudvalget vil arbejde videre med de 3 kunstnere. Udvalget vil lave et 

præsentationsprogram.  

Dette skal fremvises til alle i Vejlby Hus ved et ekstraordinært afdelingsmøde sidst i april 

måned. Alle skal stemme om – hvilket kunstværk der skal vælges.  

Tak foreløbig for det meget flotte arbejde – til alle i kunstudvalget. 

 

16.) Evaluering af byggemødet: 

           Evaluering af sidste byggemøde i januar måned. Det var bestyrelsen i Vejlby Hus der 

havde ønsket dette møde med Anni Øhrberg og hovedbestyrelsesformanden.  

Vejlby Hus bestyrelse er ikke tilfredse med Anni Øhrbergs handling – vi stiller os undrende 

over Anni Øhrbergs sidste beslutning i renoveringssagen. 

 

17.) Evaluering af Nytårstaflet: 

           Indkøb til taflet passede fint. Der var relativt få tilmeldinger. 20 havde tilmeldt sig. Vi 

plejer at være 25 personer ved vores Nytårstaffel. Derfor vil vi lægge nytårstaflet i februar 

måned til næste år.  

Banko spillet var meget hyggeligt. Alle gæster havde lagt sjæl i deres gave indkøb. Så det 

var meget fine gevinster, der blev givet.  

Maden har fået ros. Temaet dette år var fransk. Derfor var menuen fransk. 

Ideen med at lægge nytårstaflet om eftermiddagen – viste sig at være en rigtig god ide. Så 

nytårstaflet vil blive afholdt om eftermiddagen fremover. 

Til næste nytårstaffel skal vi huske at købe 3 flasker velkomst mousserende vin.  

 

18.) Dette års kultur oplevelse / tur: 

           Dato for dette års kulturoplevelse bliver lørdag den 11. april 2015.  

Der kommer den 1. april i år en stor og meget spændende udstilling på Moesgaard 

Museum. Udstillingen handler om Kina.  

Alle vores gæster kan med stor lethed tage bussen ud til Moesgaard Museum. Linje 18. 

Bussen køre direkte fra Grenåvej til Moesgaard. 

Dog ved vi – at der er nogle personer, der ikke kan tage bussen – her bruger folk egen bil.  

De der har bil – bedes fylde deres bil op med naboer, der ikke har bil. 

Foreløbige priser: 

Rundvisning: 675 kr. for en times rundvisning. 

Billetpris: 110 kr. pr. person ved større selskaber. 

Børn under 17 år kommer gratis ind. 

Vi afventer forårsmenuen. 

Johnny er tovholder på dette arrangement. Johnny kontakter Moesgaard Museum for 

undersøgelse af priser – rabatter – menu – med mere.  

Der kan være forbehold – på specifik rundvisning. Af hensyn til stort fremmøde i det hele 

taget på Museet. Johnny undersøger dette. 
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Lone laver udkast til invitation. 

Dette tiltag skal igen på dagsordenen ved næste møde i bestyrelsen. 

 

19.) Møde datoer: 

           Næste bestyrelsesmøde er den 10. marts 2015 kl. 16.00 – 18.00 

 

20.) Eventuelt: 

           Intet. 

 

Referent: Johnny Lykke 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

            

            

            

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


