
Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

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

Fredag d. 15.09.17 kl. 10.00 

Beboerhenvendelser: Benny & Britta 

Bestyrelsesmøde: 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes 

Gensidig orientering: 

 Asfalttrekantens fase 1 er gennemført, der plantes buske og træer snarest 

 Terrassen ved fælleshuset er færdig 

 Hækken rundt om platantræet er fjernet 

Beboersager: 

 Beboer, nr. 46: Emne/spørgsmål: Fjernet en død rotte. Bestyrelsens løsning/svar: Varmemestre er 

informerede og der har været en rottefænger ude. 

 

Opfølgning på sidste referat: 

 Vi mangler stadig medlemmer til trafikoptimeringsudvalget. Torben kontakter de beboere, der 

henvendte sig. 

 Marianne spørger Meny, hvad de tænker om Halloween. 

 Vi beder varmemestrene fjerne diverse beplantning og hække langs gavlene, så de ikke skal gå og 

holde det. 

Punkter fra dagens dagsorden: 

 Ansøgning om haveudvidelse 

o Der er god plads på græsplænen ved siden af, beboerne holder haven rigtig fin, hvorfor 

bestyrelsen ikke har indvendinger mod en udvidelse af haven. Forslag og godkendelse 

videresendes til administrationen til endelig godkendelse. Beboeren får besked om den 

videre proces hurtigt muligt. 

 Afdelingsmødet 

o Bestyrelsens beretning 
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o Fremlæggelse af (bestyrelsens) regnskab 

 Louise forbereder en præsentation 

o Praktisk – hvem gør hvad? 

 Marianne bestiller rengøring 

 Britta køber kurv til dirigenten 

 Benny, Britta og Torben stiller op tirsdag 

 Benny, Torben og Marianne fikser lidt brød, de mødes kl. 16.30. Vi inviterer 

beboerne til 18.30 

 Alle der kan, hjælper med at rydde op. 

 Vi skal aftale formøde med Bo – Heidi følger op på sidste mail. 

 Platanpladsen – skal der ske mere? 

o Vi beder, varmemestrene overveje, om der kan laves lidt finere der – vi vil gerne høre om 

de har nogle forslag.  

 Sankt Hans 

o Vi foreslår, at Meny overtager salg af pølser og sodavand til den slags arrangementer 

fremover. 

Evt. 

_____________________________________________________ 

Referat, Heidi 


