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Referat Vejlby Hus 

Fra afdelingsbestyrelsesmøde onsdag d. 29. november 2017 

Deltagere: Lise, Johnny og Arne (referent). 

 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af sidste referat 

2.  Status for afdelingens pc 

3.  Udleje af erhvervslejlighed 

4.  Rengøring i vaskehuset 

5.  Pyntning af juletræ 

6.  Aftaler efter nytår 

7.  Julearrangement søndag d. 10. december 

8.  Oplæg og referat fra dialogmødet 26. oktober 

9.  Diverse orientering 

10. Næste møde 

Ad pkt. 1: 

Referat fra mødet d. 5. november 2017 blev godkendt. 

Ad pkt. 2: 

Afdelingens gamle PC (hos Lone) er blevet skrottet. 

Ad pkt. 3: 

Erhvervslejligheden i Fælleshuset er udlejet pr. 15. januar 2018 til en massør. 

Ad pkt. 4: 

Vi arbejder for snarest at få fastansat en rengøringsperson direkte tilknyttet afd. 14 – inklusiv rengøring af 

vaskeri og Fælleshusets lokaler ved arrangementer (inkl. Kørelærernes undervisning). 

Ad pkt. 5: 

Pyntning af juletræ ifm. Julearrangementet d. 10. december  - herunder opsætning af lyskæder d. 1. december 

foretages af Anders. 

Ad pkt. 6: 

Lone fortsætter udleje af Fælleshuset for 1. kvartal 2018. 

Ad. Pkt. 7: 

Der besluttes en fast frokostmenu fra Kokken & Jomfruen, der serveres som en buffet  m. 6 retter + øl/vand 

og snaps, samt kaffe/the m. småkager og julekonfekt. Til juledekorationer har vi disponeret gran og ler, mens 

gæsterne selv må medbringe lys og pynt. Johnny udvælger et passende antal julesange. 

Deltagerbetaling: 50,00 kr. pr. person for voksne &børn 12+ (børn under 12 år er gratis). 

I tilknytning til Afdelingsbestyrelsens økonomi spørger Lise Administrationen om vores rådighedsbeløb for 

resten af 2017 (att: Finn). 

Invitationer med tilmelding d. 6. december til julearrangementet udformes af Lise og udprintes i 70 eksem-

plarer hos administrationen – hentes og omdeles af Arne d. 1. december. 

Ad pkt. 8: 

Referater fra HB´s dialogmøde d. 26. oktober & Bestyrelsesseminar d. 4. november sendes som vedhæftede 

bilag til dette referat. De indgår sammen med en større samling powerpoints i den af Søren Bach udsendte 

orientering af 28. november. 
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Ad pkt. 9: 

Lise orienterede om udskiftningen af fællesvaskeriets maskinpark. Den defekte tørretumbler forventes ud-

skiftet af Electrolux ca. medio december, hvorimod de 4 stk. bestilte vaskemaskiner først bliver udskiftet i 

januar 2018. 

Lise husker Anders på de manglende tilbud på nye LED-pærer. Endvidere orienterede Lise om de nye gyn-

ger på legepladsen, som fremover skal vedligeholdes af Anders. Endelig vil Lise kontakte Administrationen 

og sørge for at afdelingens side i LejlighedsAvisen omkring udleje af Fælleshusets festlokale fremstår i en 

nyredigeret form inkl. et farvefoto af lokalet. 

Johnny vil kontakte Anders mht. de manglende nye containere ved Fælleshuset. 

Endelig orienterede Johnny om den seneste udvikling i sagen om det kommende boligbyggeri på IBM-

grunden, hvor det netop er bekendtgjort, at BF 43 kan forvente at få en vis andel af den samlede kapacitet – 

og dermed i praksis få en ny afdeling lige overfor Vejlby Hus. 

Ad pkt. 10: 

Næste møde i bestyrelsen blev aftalt til søndag, d. 14. januar 2018 – kl. 14.00 
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