
 
 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde:  

12. oktober 2021, Fælleshuset 

 

Deltagere: 

Peter Staub, Ulla Brokmann, Flemming Nielsen, Britta Way og Heidi Knudsen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Konstituering:  

Peter Staub (formand), Ulla Brokmann (næstformand), Heidi Knudsen (kasserer), Flemming Nielsen og 

Britta Way (1år), Marianne Verner Sørensen (suppleant 1 år) 

4. Opsamling efter afdelingsmødet  

 Forslag om prisstigning ved udlejning af selskabslokale 284 blev vedtaget. 

 Forslag om prisstigning ved udlejning af fælleshus blev vedtaget 

 Forslag om prisstigning ved udlejning af gæstelejligheder blev vedtaget. 

 Forslag om at holde to husdyr pr. husstand blev nedstemt 

 Forslag om at låse toiletter op i vaskehuse blev vedtaget. 

 Valg af delegeret til Grundejerforeningen Stenagervejs generalforsamling, blev Jens Kvorning og 

Flemming Nielsen. 

5. Introduktion mht. igangværende sager  

 Rørarbejde er godt i gang, men lidt forsinket. Peter sender referat rundt til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 Der indhentes tilbud og materiale på fartbegrænsende bump  

 Der følges op på åbning af toiletter i vaskehuse… 

 Vi forsøger at overdrage ansvar for rengøring af fælleslokaler i afdelingen til administrationen og 

driften, fordi vi bruger for meget tid på at følge op på utilfredshed… 

 Uddelegere opgaver og oprette udvalg, der kan afhjælpe med specifikke opgaver… 

 Opdatere flyttemappe, oprydning/opdatering i alle ophængs skabe… 

 Vejlby Toftens hjemmeside skal have et ”ansigtsløft”… 

6. Forslag om at flytte så mange aktiviteter som muligt til selskabslokale 284.  

 Selskabslokalet er lejet ud indtil slut december 2021 og derefter er det meningen, at alle hygge 

aktiviteter flyttes til selskabslokale 284.  

 Alle aktiviteter er derfor lige nu flyttet til Fælleshuset indtil udgangen af december.                                               

Vi har en kreativ gruppe hver mandag fra kl. 10 til 12  ( Birghita Skov VT 242) 

Vi har en Håndarbejdsgruppe der mødes den 3. mandag i måneden kl. 18.30  (Ulla Butler VT 120) 

7. Opfølgning på havevandring  

 Vi følger op på havevandring i oktober og november 

 



 
 

8. Ønsker om hvad vi skal behandle i den ny bestyrelse  

 Robot plæneklippere, oprettelse af diverse udvalg, undersøge regler for udlejning til erhverv mht. VT 

284, affald i storskrald fra Vestergaards parken, opfølgning på grøn plan, fokus på ”vild med vilje” 

muligheder, beboerfællesskab ud over tirsdagsklub og fællesspisning, skal vi have en sommerfest? 

 Vi er åbne for forslag så kom endelig forbi med ideer…vi har beboermøder den anden tirsdag i hver 

måned fra kl. 18.30 – 19.00 (næste møde finder sted d. 9.nov. 2021) 

9. Økonomi på diverse konti, herunder indkøb til Toffen  

 Vi skal have suppleret med nyt i forhold til de ting der er gået i stykker og der ud over skal vi have en 

træningsbænk samt en Leg press.. 

 Det er igen muligt at booke gæstelejlighederne, men vi kommer til at mangle et udvalg, der vil stå for 

udlejningen fra den 1. januar 2022. 

Henvend jer endelig, hvis i skulle have lyst til at være med til at drive muligheden for at leje 

gæstelejlighederne videre.. 

 Britta Way overtager udlejningen af selskabslokale 284 indtil videre.. 

 
 

 

      Indbydelse  

 

 

                                               
 

                                                  

                                                / Bestyrelsen i Vejlby Toften 


