
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde, afdeling 10/Vejlby Vænge d. 11/10-2017  

Til stede: Gitte O, Gitte A, Tom, Sagar og Marianne (ref.)  

 

1. Valg af ordstyrer: alle  

2. Dagsorden er godkendt  

3. Referatet er godkendt.  

4. Konstituering af bestyrelsen: Gitte O. Er formand, Gitte A. Bliver næstformand og Marianne bliver 

kasser ved årsskiftet, Gitte A varetager opgaven året ud.  

5. Evaluering af afdelingsmødet: Vi synes at vi havde et godt møde med en god tone og et fint beboer 

fremmøde. Det var beklageligt, at vi fik skrevet i indkaldelsen, at den grønne plan var til afstemning, 

hvilket ikke var muligt, da der ikke var sendt materiale med, som beboerne kunne tage stilling til.    

6. Gårdvandring: Gitte O og Marianne var på gårdvandring d. 11/9 sammen med varmemestrene og 

Per. Der var flere steder hvor beboerne ikke lever op til vedtægterne for vedligeholdelse af 

haven/udeområder.     

7. Grøn plan: Afdelingsbestyrelsen gennemgår materialet fra SLA til næste møde og så træffer vi 

beslutning om hvordan vi går videre.    

8. Hjertestarter: Vi arbejder videre med ideen og undersøger hvad et skab til hjertestarter koster og 

tænker at ansøge Trygfonden om en hjertestarter til foråret, hvor der er ansøgningsfrist til marts.  

9. Forslag til vængenyt: Opfordring til at se/bruge vores hjemmeside i boligforeningen.  

10. Indkomne forslag: Vi skal have taget nye billeder af hele afdelingsbestyrelsen. Vi prøver at spørge 

Tina (tidligere beboer) om hun vil tage billeder af os.    

Der bør kigges på lysforholdene omkring gårdene og de små passager og trapper. Opfølgning på at 

gøre helleanlæggene mere synlige i mørket, Anders varmemester havde ideer med en stolpe der 

nemt kunne rejses op igen, hvis den bliver påkørt. Vi følger op på hvor langt de er med det.  

Forespørgsel på mulighed om at få skiftet til en større håndvask på badeværelset. Beboeren 

opfordres til at tage det op til afstemning på næste afdelingsmøde.  

11. 11. Evt. Sagar forespørger mulighed for at få beskåret et stort egetræ der tager solen fra flere haver 

fra sidst på eftermiddagen. Hvis træet skal fældes skal det besluttes på afdelingsmødet. Vi får 

Anders til at se på og komme med forslag til hvordan det eventuelt han beskæres, så vi har et 

grundlag at tage stilling til.  


