
Afdelingsbestyrelse møde Vejlby Toften. 

 

Dato:13-11-2018 

Deltagere:  FLEMMING,PER, ELSE,HENNY,KARIN. 

Fraværende: 

Referent: KARIN 

Dagsorden. Referat. Opfølgning/ansvarlig 

1.Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt 

 

2. Gensidig Orientering. Manglende Reng: af vaskehus 
 
 
Gennemgang af budget. 
 
Mulighed for at få en hjertestater via 
Trygfonden 
 
Henny har talt med YouSee   ang. Leje  tv 
boks, nogle betaler 100 kr. pr. måned. 
Fremover kan alle i  vejlby  toften leje til 
30 kr. pr.måned 
 
Vdr: vaske pladser, der skal undersøges 
Om vi har olieudskiller/spildevandstank 
 
Mad klub har tidligere ansøgt om lys  
Under skabe i køkkenet. 
 
Alle frivillige  m.flere  har tidligere 
kunnet låne fælleshus/gæsteværelser 
Gratis Ved gennemgang af udlejning er 
der ganske mange gratis udlejninger. 
 
Vdr :uafsluttet sag fra tidligere 

Der er lavet aftale med 
Nyt Firma. 
 
Flemming følger op 
 
Henny følger op 
 
 
OBS: Man skal selv henvende sig. 
 
 
 
 
Peter Sørensen 
 
Karin kontakter Peter 
 
 
 
PR: 1 januar 2019 
Skal vi alle betale, det er jo en billig leje 
 
 
 
Der indgås forlig 
 
 

3. Beboersager. Klager over reng. I fælleshus 
 
Ingeborg Balslev ønsker at starte 
gymnastik hold hver onsdag 12-14 
 
Der er brug for nyt musikanlæg/højtaler 
i fælleshuset. 
 
Der er forskellige mangler i 
beboerlokalet nr. 192 vi har fået en liste 

Marianne kontakter, kontoret 
Det er ok. Nøgle hentes 
hos Britta i nr. 61 
 
 
BST: Ser hvad vi kan finde 
 
 
Per køber det mest nødvendige. I det nye år 
må vi gennemgå de 3 køkkener 
 
 
 



4. Opfølgning på opgaver fra 
sidste referat 

Skilt ved storskrald er opsat 
Julefrokost bestilt/lokale lejet 
 
Opdatering af Info i opslagskasser 
 

 
 
 
Kontoret har fået besked 

5. Emner fra ekstraordinær afd. 
mødet. 

Flytning af børnebord til legeplads 
 
BESKÆRING AF HEGN VED NR. 24-42 

Per ser på løsning 
 
Per har set på stedet, og det er påtrængt at 
 gøre noget 

6. Julefrokost for 
viceværter/frivillige. 

 
 
INDBYDELSE: 
 
 

 
 
Per 

7. Hvad vil vi arbejde med som 
afd. bestyrelse. 

Grøn Plan ,Hvad mangler 
Fælleshus (vedligehold) Reng. 
Husorden/Regler Opdateres gennemgås 
Syn af legepladser (hvem sikre at de er 
forsvarlige) 
Opfølgning på tidligere beslutninger 
 
Bare et udpluk af de mange emner vi har  
oppe. 
 
 
 

 
BESTYRELSEN LAVER EN PRIOTERINGS LISTE 
 
 
 
 
 
 
 

8. Planlæg næste afd. bestyrelse 
møde. 

DER ER VEDTAGET AT HOLDE MØDE 
DEN ANDEN TIRSDAG I HVER MÅNED, 
KL. 18.30-21.30 
 
DEN FØRSTE HALVE TIME ER TIL BEBOER 
HENVENDELSER 

NÆSTE MØDE.11-12-18 
 
 
 
VI VARETAGER DETTE PÅ SKIFT. 

9. Evt. Der henstilles til folkene bag julemarked 
At de selv står for reng. 

 

 


