
Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet AUGUST 2017 OFFENTLIGT! 
Tilstede: Heidi, Benny, Marianne, Britta 
Fravær med afbud: Mette, Louise 
Fravær uden afbud: Torben 

Torsdag d. 14.08.17 kl. 10.00 

Beboerhenvendelser: Britta & Torben 

Bestyrelsesmøde: 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes 

Gensidig orientering: 

 Bestyrelsesmødet i Juni blev aflyst pga. for stort fravær 

 Marianne har fået udskiftet fuger og installeret udluftning på badeværelserne i gæstelejlighederne 

pga. skimmelsvamp. 

 Marianne har også indgået ny aftale om vinduespudsning. 

Beboersager: 

 Harriet er utilfreds med at hun ikke har fået tilbudt at købe de blå container, da vi fjernede den. 

Bestyrelsen beklager, at vi ikke mindes at have fået denne forespørgsel, men da containeren var 

rusten i bunden, fik vi den blot fjernet. 

 Harriet mener ikke, at der sker ”en skid i bestyrelsen” – vi henviser til vores referater på 

hjemmesiden eller i opslagskassen ved kontoret. 

 

Opfølgning på sidste referat: 

 Trafikudvalget er gået i stå og har brug for medlemmer. Heidi spørger dem, som har meldt tilbage 

med trafikale problemer, om nogen vil være med i udvalget. 

 Vores projektliste genstår 

Punkter fra dagens dagsorden: 

 Budgettet for 2018 er gennemgået, og vi har sendt en række spørgsmål og rettelser til økonomi 

som forberedelse til budgetmødet på onsdag. 

 Heidi beder VM fjerne hækken ved platantræet og så græs 

 Marianne kontakter Thomas omkring den fortsatte afholdelse af Halloween 

 Vi tjekker de øvrige skrænter ved gavlene til efterårsgårdvandring 
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 Vi anfører på postkassen og på hjemmesiden, at der kan være op til 4 ugers behandlingstid, da 

nogle henvendelser skal drøftes på et bestyrelsesmøde. 

 Vi fastholder, at man kun kan leje fælleshuset en hel weekend – vi henviser til prisen andre steder, 

det er faktisk meget billigt i forvejen! 

 Vi opsætter en lille postkasse til beboerhenvendelser ved kontoret, således at der kan henvises til 

dem, hvis man ikke har mulighed for at møde op eller sende mail 

 Det er enormt vaskeligt for VM at slå græsset på græsvoldende på legepladserne. Vi spørger Grønt 

Udvalg + Jannik om en løsning, hvor græsset holdes nede eller erstattes af noget lavvækst, som kan 

leges på. Desuden plantes nogle træer på volden på den store legeplads, så man kan sidde i skygge 

på varme dage og som skærmer for blæsten. 

 Bestyrelsen stiller forslag om: 

o En fugleparagraf, som begrænser færdes af store fugle i afdelingen. Præciser at man ikke 

må stille mad på jorden 

o Tilføje at havelåger og pileflethegn og lignende kan forblive træfarvet jf. 

hvidmalingsparagraffen. 

o Investering i ukrudskoger 

Evt. 

 Ny kontrakt til tirsdagsklubben med Britta som tovholder, da Pernille er udtrådt 

_____________________________________________________ 

Mødet afsluttet 12.30 

Referat, 

Heidi 


