
          BESTYRELSES MØDE VEJLBY TOFTEN. 

Dato: 11-12-2018 

Deltager: Per, Else, Henny, Karin. 

Fraværende: Flemming 

Referent: Karin Hjorth 

1. Godkendelse af dagsorden/referat.  2. orientering: 
3.beboersager. 4.opfølgning fra sidste referat. 5.emner 
fra afd. møde.   6. kommende opgaver for bestyrelsen. 
 7. næste møde. 8. Evt. 

AD:1 Godkendt 

Ad:2 Tilbud på beskæring af hegn nr. 24-42 ser fornuftig ud 
sættes i gang i det nye år. Per følger op. 

Vdr: Hjerte starter, vi kommer i betragtning ca.1 marts. Henny 
følger op. 

 Der kommer ny kørestolsrampe ved fælleshus.(fliser hæves)  

Der skal være kikkert inspektion af vores kloarker, i den 
forbindelse vil der blive undersøgt om vi har olie/spildevands 
tank ved vaskepladserne. 

De blå spande ved storskrald bliver stjålet, vi skal selv betale 
nye, så vi skal have lukket af. Peter W Sørensen undersøger om 
de tidligere afgivne tilbud stadig er gældende. Først i det nye år 
tager vi stilling til hvilken løsning vi skal have. Else, Per, Karin 
følger op. 

AD:3 Nuværende rengørings hjælp i fælleshus/diverse lokaler 
har sagt op. Der er kommet henvendelse fra en beboer der 
gerne vil overtage. Karin følger op sammen med kontoret. 



Støvsuger i fælleshus lugter fælt, måske vi skal have ny. 
Bordtennisbord itu, vi må se om det kan repareres. Der skal  
købes ny gulv svaber.  

AD: 4 Reng. Af vaskehus. Vi følger op på kvaliteten. 

Fremover er det ikke tilladt at lægge ting til genbrug i 
vaskehuset, de skal på genbrugs pladsen .Samtidig gør vi 
opmærksom på at det ikke er tilladt at opstille reoler med mere. 
Dette af hensyn til reng. 

Fælleshus/beboer lokaler trænger til en grundig reng. og 
oprydning.  Dette vil ske først i det nye år. 

AD:5 Vaskeplads, Beskæring af Hegn. Se afsnit 2 

AD:6 Fælleshus/beboerlokaler: Per, Else, Karin 

Grøn plan hvad mangler: Alle 

Tv forbindelse i gæsteværelser: Henny, Per. 

AD:7 næste møde. 8-1-2019  kl.19 

AD:8 Henny, Per. Tager beboer henvendelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 


