
Afdeling 11 + 17: Vejlby Toften 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet December 2016 
Tilstede: Heidi, Benny, Marianne, Britta, Torben 
Fravær med afbud: Mette, Louise 
Fravær uden afbud: Ingen 

Torsdag d. 08.12.16 kl. 19.00 

Beboerhenvendelser: Torben & Heidi 

Bestyrelsesmøde: 

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes 

Gensidig orientering: 

 Status på affaldssortering: Der har været kontakt til kommunen om forsk. løsninger. 

 Feedback på julemarkedet: Hyggeligt. Godt fremmøde.  Der er overskud af papir og lim til næste år. 

 Michael er sygemeldt i 6 uger: Jannik og Finn dækker vagterne. 

Beboersager: 

 Ingen fremmødte, ingen henvendelser i øvrigt 

 

Opfølgning på sidste referat: 

 Ecolab sæbedosering kommer på dagsorden i Januar 

 Asfalttrekanten – kontakt til Arkitektskolen gav ingen respons. Vi går videre med det i eget regi – 

med gårdmændene. 

 Netbank – underskrifterne er nu i orden, så det går snart i orden. 

 Inspektøren undersøger pris for græs på skraldeskurenes tage. Mikkel Sortstjerne giver også et 

tilbud på det i uge 50. 

 Farveprøver; den grønne nuance godkendes, varmemestrene bedes finde en god pris på malingen 

 Søren sætter fuglehuse op ved lejlighed. 

 Ellen er i gang med at sælge/afskaffe den blå container. 

 Handicap p-pladser bliver behandlet senere. 

 Rengøring på varmemesterkontor – udskydes til senere. 

Punkter fra dagens dagsorden: 

 Skal vi åbne selskabslokalet i nr. 284 op for folk udefra? 

Vedtaget – Administrationen bestyrer udlejning 
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  Forslag til plantegning og indhold på sorteringspladserne 

Gennemgået og vedtaget med græs på taget 

 Skrivelse om trafikoptimering 

Ingen kommentarer – vi uddeler skrivelsen og afventer tilbagemeldinger 

  Rengøringsstandard for fælleshuset 

Marianne vurderer at hvis det er i småtingsafdelingen, får lejeren en chance til at udbedre. Ellers 

tilkaldes rengøringen og depositum inddrages 

 Julefrokost 

Fredag d. 27/1 i fælleshuset. Heidi bestiller mad og der udsendes invitationer snarest 

 Bordtennisbordet 

Er repareret men kan ikke længere klappes sammen. Vi ser hvor længe det holder. 

 Opslagstavle/whiteboard til kontoret 

Benny prøver at skaffe ca. 1x2 meter whiteboard. Ellers køber vi et. 

 Marianne og Britta anskaffer opslagstavle til Tirsdagsklubben 

 Forespørgsel på leje af fælleshuset til træning for ældre 

Vedtaget – i første omgang gratis – evt. betaling bedømmes senere 

 Udarbejdelse af årshjul lign. Kildehøjens? 

På sigt. Marianne/Britta laver dog en aktivitetskalender på månedsbasis til beboerne 

 Forslag fra ”støjudvalget”. Udsættes til næste møde pga. tid 

 Status på mailindsamlingen 

De indsamlede mails er overgivet til administrationen – alle er dog ikke færdige med indsamling. 

 Tilbud på nye vaskemaskiner/tørretumblere fra Miele 

Hvor gamle er de nuværende, og hvornår er de afskevet? Udsættes til næste møde 

 Kommunikation med beboerne: VT-nyt/informationsmails? Udsættes til næste møde 

 Regnskab for vores konti samt sommerfesten gennemgås, når vi har fået Louise på plads som 

kasserer. Udsættes til næste møde 

Evt. 

 Heidi foreslår maling af skraldeskure ”naturgrøn” – det vedtages, vi indhenter tilbud. 

 Håndtørremaskiner skal sættes op – Heidi tager den med varmemestrene. 

 Britta indkøber nye persienner til bestyrelseslokale. 

_____________________________________________________ 

Mødet slut: 21.05. Referat: Torben 


