
Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet Maj 2017 
Tilstede: Benny, Marianne, Mette, Britta, Torben 

Fravær med afbud: Heidi, Louise 

Fravær uden afbud: Ingen 

Torsdag d. 18.05.17 kl. 19.00 

Beboerhenvendelser: Britta (torsdag d. 11/5) 

Bestyrelsesmøde: 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes 

Gensidig orientering: 

 Administrationen har takket ja til tilbuddet fra Risskov Tømrerne og byggeriet af 

sorteringsskuret påbegyndes i uge 20. 

 Bestyrelsen har pr. mail til inspektøren (1/5 – 2017) givet VT 214 dispensation til at bygge 

2,9 kvm større udestue end reglementet foreskriver som standart. 

Beboersager: 

 Ingen fremmødte, følgende øvrige henvendelser: 

 Ingeborg, VT175, er utilfreds med vores afgørelse fra gårdvandringen om at håndhæve afdelings 

råderet over fællesarealer. Bestyrelsen fastholder beslutningen som er taget sammen med 

driften/administrationen. Ingeborg har modtaget mail om dette. 

 Pernille, VT59, er ligeledes utilfreds over beslutningen, men accepterer den og beder om 

udsættelse af fristen for opgravning af planter til efteråret. Vi fastholder fristen, som er uge 21, da 

gartneren kommer i uge 22 (oplyst af varmemester Jannik, d. 19.05). Pernille har modtaget 

mail om dette. 

 Pernille har meldt sig ud af Grønt udvalg - Britta overtager pasningen af frugthaven. 

 

Opfølgning på sidste referat: 

 Udskiftning af lås til kontoret - Jannik indhenter pris på ny cylinder. 

 Grønt udvalg har placeret tre plantekasser på fælleshusets terrasse ud mod det grønne areal. 

 Bed langs med fælleshusets nordøst-vendte side, kan ikke etableres, da jorden er for hård at grave 

i. Grønt udvalg anmoder om lov til at anlægge et blomsterbed i frugthaven i stedet for, da frø er 

indkøbt. - Dette bevilliges. 

 Håndtørrerne bliver i flg. varmemestrene, for dyre at sætte op, da det vil kræve egen fasetilslutning 

samt kabel fra kælderen.  - Britta sørger for at de bliver sat i kælderen indtil videre. 

 Beboere som oplever ildelugt fra afløb på badeværelser, skal selv kontakte varmemestrene. 

 Mette og Marianne har lavet en udførlig brugsanvisning til opvaskemaskinen i fælleshuset.  

 Benny undersøger, hvilken maling man kan bruge til de store sten, der hele tiden bliver påkørt. 
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Punkter fra dagens dagsorden: 

 Nyt punkt til ordensreglement? 

Skal vi fra bestyrelsens side komme med et forslag til afdelingsmødet, i september om, at 

vi, pga. mange klager, ønsker at tilføje en ny regel til vores ordensreglement? 

 

”Grundet de gener, det medfører for beboere i området, er det ikke tilladt at fodre store fugle, som 

f.eks. måger, råger, duer m.fl. i afdelingen. Foderbrætter og andre forhold i haver og fællesområder, 

der tiltrækker store fugle, vil derfor kunne blive anmodet om nedtages/ændres.” 

 

 Beplantning 

Marianne foreslår, at plante nogle træer og evt. buske omkring den store legeplads samt bagved 

miljøstationen. Efter fjernelse af buskads og træer mangler der skygge og læ. 

Grønt udvalg v/ Britta kigger på muligheder i henhold til grøn plan og priser. 

 Kort referat fra visionsmødet i April v/Britta 

Formålet med mødet var at følge op på de tiltag hovedbestyrelsen tog på seminaret i november 

2016, som de har arbejdet videre på. Der er (som sædvanligt) efterladt et positivt indtryk af 

hovedbestyrelsens arbejde og retning for boligforeningen. Der blev præsenteret en masse idéer og 

tiltag som også skal imødegå den 8 %’s besparelse vi mere eller mindre er pålagt at finde. Der 

henvises endvidere til det officielle referatet fra mødet, som ligger på hjemmesiden. 

 

 Forespørgsel omkring stueetagelejligheder v/Marianne. 

Lige nu er det kun muligt at komme ind i disse lejligheder, hvis man kan fremvise en 

lægeerklæring. Marianne synes ikke, at det er fair overfor andre ældre beboere, som 

måske gerne vil skifte deres 3-vær. ud med en 2-vær. og stadig have mulighed for at 

beholde en have og foreslår derfor at lejemålene ændres til seniorboliger, hvor man enten 

opfylder et alderskrav (f.eks. 55 - 60 år?) eller hvis man er yngre skal fremvise en 

lægeerklæring. Marianne undersøger, hvem der har lavet reglen og hvem der evt. kan 

ændre den. 

Evt. 

 Trafikoptimeringsudvalget – hvem er de, og hvad laver de? Torben og Benny vil stadig 

gerne være med i dette udvalg, men hvem er ellers med, og hvem skal starte det op? 

Det blev aftalt ved et tidligere møde, at Torben skulle gennemgå de henvendelser, der 

er kommet og opsummere de problemer, som beboerne oplever. Derudover kan 

udvalget medtage egne betragtninger af trafikale udfordringer i området. Herefter skal 

udvalget så undersøge, gerne i samråd med inspektøren, hvad der kan og evt. skal 

gøres. Hvis Torben og Benny ønsker flere medlemmer kan de/vi lave et opslag. 
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 Mette fortæller, at det er helt galt med ulovlig parkering ned ved ungdomsboligerne 

(afd. 17) samt at hjemmehjælperne stadig holder på kryds og tværs alle vegne. - En sag 

for trafikudvalget? JA! 

_____________________________________________________ 

Referat, 

Marianne 


