
 

 

Referat Vejlby Hus afdelingsbestyrelsesmøde 

søndag d. 12. marts 2016 kl. 10 

Deltagere: Johnny Lykke, Lise, Ole, Lone 

1. Valg af ordstyrer 

Ole 

2. Valg af referent  

Lone 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

4. Godkendelse af referater 

Referat både fra bestyrelsesmøde 22.01. 2017 samt Bestyrelsesdagen 11.2.2017 

5. Nyt fra Lone 

a. Fælleshus (Nyt køleskab, udlejning/kørerlærer) 

Lone har forespurgt Anders om prisen på et nyt køleskab, da det gamle er ved at være 

ustabilt i temperaturen. 

Fælleshuset er udlejet 12. maj til konfirmation. Lone snakker med kørerlæreren om at 

flytte sin undervisning 11. maj. 

Dugene i fælleshuset er ikke udlån ved udlejning.  

 
b. Temadag på tværs af afdelinger - henvendelse fra Marianne i Vejlby Vænge 

Vi bakker op om forslaget og vil gerne være behjælpelig med praktiske opgaver i 

forbindelse med arrangementet.  

 
c. Formandsmøde 22. marts  

Emner der skal medbringes: Godt arrangement med dialogaftenen i Kildehøjen. 

Beboerdemokrati som nabovenskab, Nabohjælp ift. tryghed. 

Andre emner meddeles Lone inden d. 22. marts  

 
d. FAB-møde 2. april – hvem deltager? 

Johnny, Lise deltager. Lone overvejer pga. kursus dagene før.  

 

e. Datoforslag for møde med Bjarne Wissing vedr. besked fra Landsbyggefonden 

Lone spørger om mødet kan blive den 28. marts – gerne formiddag. Vi vil også gerne at 

HB’s byggeudvalg deltager. 

 
f. ”Ny i ledelsen” kursus 

Lone orienterede om, at hun deltager i kurset ”Ny i ledelsen” i slut marts gennem sit 
arbejde i HB (kursusudgift dækkes af hovedbestyrelsens kursusbudget).  



 

 

 
6. Nyt fra Lise 

Intet større at berette 

7. Nyt fra Johnny 

a. Info vedr. borgermøde omkring IBM grunden samt samarbejde med Jens Ole 
Der er indkaldt til Borgermøde vedr. IBM grunden d. 23. marts kl. 19-21.30 I Vejlby 
Sognegård.  

 
Der er indsendt høringssvar fra: 
* Gl. Vejlbys beboere koordineret af Jens Ole Henriksen (Afd.bestyrelsen Vejlby Hus har 
underskrevet dette høringssvar) 
* Vejlby-Risskov grundejerforening 
* Afdelingsbestyrelsen i Vejlby Hus 
* Risskov Fællesråd 
* Risskov Gymnasium 
* Ejerne i boligerne ved filosofgangen ved arkitekt Lars Jespersen 
* Vejlby Sogns menighedsråd og Aarhus Provsti 
* Vejlby-Risskov lokalhistoriske forening 
* Enkelte lejere i Vikær Toften og Tranekærparken 
 
Johnny har været i tæt dialog og holdt møder med Jens Ole Henriksen og Lars Jespersen 
om processen. 

Johnny har også været i tæt kontakt med Kristian Würtz (Rådmand Teknik og Miljø) og 
Runa Hyldegård Jepsen (medarbejder i Planafdelingen) og har været meget involveret i 
processen omkring borgermødet, da mødet i første omgang skulle have været 

arrangeret af Socialdemokraterne. Johnny har bl.a. sikret, at Kristian Würtz deltager på 
borgermødet og at mødet afholdes i Vejlby Sognegård. 
Borgermødet giver mulighed for at komme med ideer til, hvordan området skal komme 

til at se ud og komme i dialog med Kristian Würtz og stadsarkitekt Stephen Willacy. 
 
NB! Det er vigtigt, at man tilmelder sig borgermødet via mail til plan@mtm.aarhus.dk. 
Lone sender invitation ud til alle afdelingsbestyrelser og Lise får Anders til at hænge den 
op i udhængsskabene. Lone lægger invitationen op under Aktuelt i Vejlby Hus.    

 
8. Nyt fra aktivitetsudvalg 

a. Pinsebrunch 3. juni. Sættes på næste møde.  

 
9. Gennemgang af afdelingens reglementer, vedtægter, beboermappe mhp. yderligere tiltag frem 

mod beboermøde. 

B-ordning, vedligeholdelsesreglement gennemgået: Lone samler kommentarer sammen. På 

næste møde gennemgås resten af beboermappen. 

Der er behov for en Velkomst-side + revidering af affalds-Ø. – Og også gerne et lidt mere 

indbydende design  

mailto:plan@mtm.aarhus.dk


 

 

10. Kort indledende snak om planlægning af beboermøde 24. maj omkring Råderet, B-ordning  

Lone lægger info op på Aktuelt fra Vejlby Hus  

11. HB referat, gennemgang af budgetkontrol *og årshjul, evt. indlæg LejlighedsavisNyt, Aktuelt i 

Vejlby Hus 

Årshjul: Det er tid til havevandringsmøde – Lone hører Per og Anders om de kan d. 7. april om 

formiddagen. 

12. Evt. 

 
*Vi har ikke modtaget budgetkontrol de seneste måneder. Administrationen arbejder på at få dette 

genstartet.  

 
 
 


