
Referat fra forårs-gårdvandring i Vejlby Toften, den 27. april 2017 

Deltagere: Inspektør Per Sørensen, Varmemestre: Michael og Jannik, fra bestyrelsen: 

Britta, Louise, Marianne og Heidi 

Referat: Marianne 

1. Påkørsel af store sten ved P-pladsen udfor nr. 102. Det blev det forslået at fjerne 2 

af stenene og anlægge en ekstra P-plads, samt at undersøge om der findes maling som 

lyser i mørke til de resterende sten. (Marianne) 

 

2. Småbørnslegepladsen, Her blev det besluttet at fjerne bildækkene som danner en 

trappe, på begge sider af rutsjebanen, da de egentlig er farlige for små børn og er meget 

svære for varmemestrene at holde. 

Desuden vil vi prøve at lave en fælles arbejdsdag, for beboere, hvor legeredskaberne kan 

blive malet. Dette tages op på fælleshusmødet den 10. maj og til bestyrelsesmødet den 

11. maj. 

3.  Asfaltbelægningen på de fleste af vores stier er i en sølle forfatning. VM har indhentet 

et tilbud på ca. 30.000,- som dækker den dårligste af stierne (mellem fodboldbanen og den 

store legeplads) samt en 3-4 huller, andre steder i belægningen. 

Vi lægger årligt 30.000 kr. af til asfaltering, måske skal vi henlægge et større beløb? 

4. Fjernelse af træ. Grantræet i baghaven, nr. 170, bliver fældet af varmemestrene 

efterår/vinter 2017 - Marianne giver beboeren besked. 

Træet overfor nr. 374 bliver ikke fældet, da det ikke fejler noget. Marianne giver beboeren 

besked. 

5. v. Miljøstationen. Bagved vaskeriet i nr. 368 er der et område som i øjeblikket er fyldt 

med store stubbe, rødder, mælkebøtter, tidsler m.v. - VM indhenter tilbud på fjernelse af 

dette og anlæggelse af græs. 

Endvidere indhentes tilbud på etablering af hegn ud mod hovedvejen, til miljøstationens 

storskraldeplads. Skal trappen blændes af? :-) 

Træværket skal males. -  Britta finder farveprøve og giver den til VM. 

6. Beplantning af fællesarealer. Skrænterne ved gavlene, VT nr. 81, 59 og 177 skal 

ryddes. Alle skrænter tilhører fællesarealerne og vedligeholdes og passes herefter kun af 

varmemestrene. Beboere må ikke plante der. VM beslutter om der skal anlægges græs, 

efeu eller andet. Beboerne, Lise Austad, VT  77, Pernille Terpling, VT 59 og Ingeborg 

Balslev, VT 175 får særskilt besked fra bestyrelsen. 

7. VM sørger for genopretning af trappe og omlægning af sten udfor nr.13? 



8. Grønt areal v. skaterbanen. Et stort udgået træ fældes. Bestyrelsen (?) kontakter Jens 

Kvorning og hører ad, også om etablering af fodhegn v. chikanen ud mod Tværmarksvej. 

9. Området udenfor Fælleshuset. Petanquebanen fjernes, og der lægges fliser i stedet 

for (VM). 

10. Rengøring af skraldeskure og opslagskasser. Per er i gang med at indhente tilbud, 

fra maler, til det sidste manglende malerarbejde på udvendigt træværk, han vil i denne 

forbindelse også høre om højtryksspuling af skraldeskurene. (Afventer Per) 

Rengøring af opslagskasser. - Skal vi have nye opslagskasser? Ellers kan der indhentes 

tilbud fra vinduespudser - (Marianne?) 

12. Trafikforhold (fart og parkering) Henlægges til trafikoptimeringsgruppen. 


