
Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet MÅNED 2017 
Tilstede: Heidi, Marianne, Mette, Britta, Torben 
Fravær med afbud: Benny, Louise 
Fravær uden afbud: Ingen 

Torsdag d. 09.02.17 kl. 19.00 

Beboerhenvendelser: Torben & Marianne 

Bestyrelsesmøde: 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes 

Gensidig orientering: 

 Status på affaldssortering – udsat pga. nye regler for affald. Forventet opstart i April. Bjarne har 

bedt os udsætte p.g.a der kommer en off. Skraldeordning. Vi afventer administrationen. 

Beboersager: 

 Fremmødte beboere spørger til rengøring i Fælleshuset, da de synes det trænger. Bestyrelsen 

informerer om, at der for nyligt er ansat en rengøringsdame som gør hovedrent kvartalsvist. De 

spørger også til vedligehold, da huset trænger til vægmaling. Fælleshuset er en 

underskudsforretning, så pengene skal findes et andet sted. Vi overvejer som foreslået en 

arbejdsdag for brugere af huset. 

 Forespørgsel på lån af fælleshuset gratis i en kort periode, hvis det ikke er udlejet. Fælleshuset 

udlånes kun gratis til fællesaktiviteter for beboere. 

 Forespørgsel om lukning af bommene langs skolestien pga. for høj fart på cyklister. Den lille bom til 

hoved hovedvejen er nødt til at stå åben til varmemestrenes maskiner. 

 Klage over ulovlig parkering. Dette tages op i forbindelse med vores trafikoptimering 

 Klage over fodring af store fugle. Administrationen beder os overveje en ændring i 

ordensreglementet, så vi har sanktionsmuligheder. Som det er nu, kan vi ikke gøre ret meget, da 

det ikke er et brud på vores reglement. 

Opfølgning på sidste referat: 

 Håndtørremaskiner til fælleshuset droppes, da de vil koste en bondegård at sætte op, fordi der ikke 

er nok strøm i nærheden til at trække dem. 

 Opfriskning af skraldeskurer udsættes til den nye kommunale skraldeordning træder i kraft, da vi 

tænker, at denne kan medføre bygningsmæssige ændringer. 



Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

Opfølgning på liste over hængepartier 

 Hænger nu på whiteboardet på kontoret 

Forårets gårdvandring – fokus på fællesarealer og udviklig. April? (budgetmødet er i Juni) 

 Heidi checker med Per om dato ultimo April. 

Loft på gratis leje af fællesfaciliteter for bestyrelsesmedlemmer? 

 Som udgangspunkt gratis for best. medl. med det ringe beslag vi lægger på huset nu. Vi er 

opmærksomme på at det skal være rimeligt. Dog betales i højsæsonen. 

 Udarbejdelse af årshjul – sætte på arbejdsliste. Print evt. HB’s årshjul 

”Bæredygtighedspolitik” 

 Mikkel har sendt mail med oplæg om bæredygtighed – flere forslag om hans ydelser – vi beder ham 

uddybe. 

Projektoversigt/udviklingsplan 

 Småbørnslegeplads – der laves et udvalg, Heidi er tovholder 

 Trafikoptimering – Torben sammenfatter henvendelserne 

 Asfalttrekanten – Heidi planlægger i samarbejde med varmemestrene 

 Skraldeskure, bl.a. overdække og lys – Tages i forbindelse med affaldsoptimering 

 Andet? – Ønske om cykelskurer mange steder i VT 

Evt. 

 Marianne overtager udlejningen af gæstelejlighederne 

 Britta indkalder grønt udvalg hver anden måned. 

 Petanquebanen skal væk -  står også i grøn plan 

 Har nogen lyst til at arrangere Halloween for børn? 

 Delebiler har vi tilmeldt os hos Kildehøjen, sålænge det er gratis. 

 Marianne indkalder til fælleshusudvalgsmøde vedr. sommerfest. 

_____________________________________________________ 

Referat, Torben 


