
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde, Vejlby Vænge 29/3-17  
 
Til stede: Anne Marie, Michael, Gitte O. og Marianne (ref.)  
 
Besøg af to beboere.  
En beboer forespørger om dispensation til opsætning af hegn, for at skærme have, efter der er blevet ryddet 
meget buskads rundt om hans have. Sagen behandles og der sendes svar til pågældende beboer.  
Beboer gør opmærksom på urimeligheden i at radiokanaler er fjernet fra yousee og vi kort efter får en 
stigning på vores abonnement.  
Anden beboer forespørger en bedre skiltning i Vejlby Vænge, da det er svært for besøgende at finde rundt.  
Vi kigger på skiltningen og synligheden af disse, der sættes evt. flere skilte op.  
 

1. Valg af ordstyrer: Michael  

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

3. Godkendelse af referat: Godkendt  

4. Formandsmøde: Referatet fra formandsmødet blev gennemgået.  

5. Grøn plan: Vi afventer færdig plan fra SLA  

6. Tekst til hjemmeside: Pt. er teksten ok.  

7. Lys på P-pladsen: Vi regner med at kommunen snart kommer og laver lyset som lovet. Der er sat 
nyt lys op ved grønt affald.  Vi undersøger om vi skal lave en aftale med G4S om at patruljere 
nogle gange i døgnet på Vejlby Vænges parkeringsplads, for derved at mindske hærværk og 
tyverier fra biler. Vi påtænker at holde et møde med dem.  

8. Udgår  

9. Tilbud til "kirkegården" området ved vaskehuset mellem gård 4 og 5 er modtaget, men vi afventer 
en samlet grøn plan.  

10. Temadag ved Marianne (beboer): der var stillet forslag om fælles temadag for beboerne i 
boligforeningen. Vi har som bestyrelse valgt at takke nej til at være med til at arrangerer, da vi har 
rigeligt at se til. Der opfordres til at tage det på FAB mødet i april.  

11. Indkomne forslag: Det foreslåes at der laves en fast turnus hvor gårdmændene får smurt 
hængsler på døre og vinduer.  

12. Evt. Gitte A. og Gitte O. har været på budget og formidlingskursus hos BL og det havde været ok.  

 


