
Referat fra bestyrelsesmøde januar/februar 2021 

Fremmødte: Else, Peter, Ulla og Heidi  

Fravær: Tobias har valgt at trække sig fra bestyrelsen 

 Brug af penge i afdelingen 

Vi har fået besked på, at få brugt vores pengebeholdninger i afdelingen og er godt i gang, idet der 

bliver malet i gildestuen i fælleshuset, bestyrelsen maler selv køkkenet i uge 6 og i uge 7 bliver der 

opsat nyt køkken inkl. hårde hvidevarer. Der bliver indkøbt en benpres (redskab) samt lidt til at 

udbedre de småting, der er gået i stykker til Toffen. Der indkøbes ny kaffemaskine til 

selskabslokale 284. Der ud over planlægger vi en indvielse af det nye køkken i fælleshuset, samt 

den nymalede gildestue i form af en sommerfest for alle beboere i VT. 

 Vi har fået forespørgsler på, hvornår der skal være ro mht. afspilning af høj musik 

hjemme i det private 

Vi lader os inspirere af andre afdelinger og skriver et forslag i fællesskab, som skal tages med på 

afdelingsmøde. 

 Internetudbydere: 

Der er åbent for alle udbydere… 

 internet i fælleshus: 

Router flyttes til gildestue, hvor et nyt anlæg netop er indkøbt 

 Salg af musikinstrumenter fra fælleshus 

Ullas ven var forbi, men havde ingen interesse, så Peter fandt en løsning i stedet, hvor der kommer 

et band og spiller til sommerfest til gengæld 

 Selskabslokale 284 vedr. bookingregler 

De nye bookingregler er blevet rettet til. 

 Gæsteværelser: 

Vi har to komfurer i overskud i forbindelse med opsætning af nyt køkken i fælleshus og har pga. 

forespørgsel til gæsteværelser besluttet, at vi undersøger muligheden for at få komfurerne installeret 

i lejlighederne. De gamle gryder fra fælleshusene fordeles imellem de to gæsteværelser. 

Peter Sørensen er informeret således, vi kan få hjælp når det bliver aktuelt. 

 Vestergaardsparken benytter vores plads til storskrald og hvad kan vi gøre ved det?. 

Der rettes henvendelse til afdelingen og vi åbner mulighed for dem, om at de kan  få plads til 

storskrald i Vejlby Toften mod betaling. 

 Maling af gildestue i Fælleshus 

Vi har lavet aftale med en maler, der kommer og maler gildestue inkl. bjælker og lofter, 

 Lyskæde til flagstang 

Vi satser på at varmemesteren får pillet lyskæden ned hurtigst muligt.  

 Emner der arbejdes på: Handicapparkering, opslagstavler, 

nærmiljø/kriminalitet(natteravne), 

Der er indkøbt og opsat nye udendørs opslagstavler  

 

 


