
Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet Oktober 2017 
Tilstede: Heidi, Marianne, Britta, Louise, Anne, Veronica 
Fravær med afbud: Benny 
Fravær uden afbud: Ingen 

Torsdag d. 12.10.17 kl. 16.45 

Beboerhenvendelser: Britta & Marianne 

Bestyrelsesmøde: 

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes 

2. Gensidig orientering: 

 Haveudvidelsen til Troels skal rundes i grundejerforeningen. 

3. Beboersager: 

 Ingen henvendelser 

4. Opfølgning på sidste referat: 

 Ingen hængepartier 

5. Punkter fra dagens dagsorden: 

 Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer og konstituering af bestyrelsen 

Både Anne og Veronica deltog ved gårdsdagens introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer på 

boligkontoret og har der underskrevet habilitetserklæring. Vi præsenterede os for hinanden. 

o Heidi fortsætter som formand 

o Marianne er ny næstformand 

o Louise fortsætter som kasserer 

o Heidi fortsætter som IT-ansvarlig 

o Benny, Britta, Marianne og Veronica melder sig som indkøbere 

o Marianne fortsætter med fælleshuset og gæstelejligheder, men pointerer at det er meget 

tidskrævende, hvorfor vi må se på om vi kan effektiviserer processen og evt. have en anden 

til at tage gæstelejlighederne. 

 Udvalg 

o Grønt udvalg (stående udvalg) 

Britta fortsætter som bestyrelsesrepræsentant, Anne melder sig også ind. 



Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

o Legepladsudvalg (Ad hoc) 

Består af Heidi, Louise og Veronica 

o Trafikoptimeringsudvalget (stående udvalg) 

Benny er bestyrelsesrepræsentant, derudover er Torben medlem 

o Socialudvalget (stående udvalg) 

Marianne er bestyrelsesrepræsentant, Veronica er også medlem. Anne har tilbudt at lave 

en aktivitetskalender 

o Nyhedsbrevudvalg (oprettet på bestyrelsesmødet) 

Består af Anne og Marianne 

o Tirsdagskaffe 

Britta overtager tovet fra Pernille, som har meldt sig ud. 

o Madklubben 

Herdis overtager for Ann, som er fraflyttet afdelingen 

For alle udvalg gælder, at beboere er velkomne til at melde sig ind. 

 

 Mødetidspunkt for det kommende bestyrelsesår 

o Beboerhenvendelser er fremover d. 2. tirsdag i måneden fra kl. 19.00-19.30. 

Bestyrelsesmødet afholdes som udgangspunkt torsdagen efter fra 17-19. 

o Der laver en skrivelse, Louise sætter den op i udhængsskabene, kontoret informeres, så det 

kan rettes på hjemmeside og andet materiale. 

 

 Eksekvering af Afdelingsmødets beslutninger – udsættes 

 Evaluering af Afdelingsmødet – udsættes 

 Orientering fra FAB - udsættes 

Evt. 

 Orientering om den nye skraldeordning (for hele boligforeningen) 

o Heidi sætter en dato sammen med Sofie fra AffaldVarme og involverer 

administrationen. 

_____________________________________________________ 

Referat, 

Heidi 


