
          BESTYRELSES MØDE VEJLBY TOFTEN. 

Dato: 09-04-2019 

Deltager: Else, Karin, Henny, Ulla 

Fraværende:Flemming 

Referent: Karin Hjorth 

1. Godkendelse af dagsorden/referat.  2. orientering: 
3.beboersager. 4.opfølgning fra sidste referat.  
5. kommende opgaver for bestyrelsen. 
6. næste møde. 7. Evt. 

AD:1 Godkendt 

Ad:2  Første  suppleant  til bestyrelsen ønsker ikke at indtræde 
af personlige årsager, i stedet indtræder Ulla Brokmann, vi 
byder hende velkommen. 

Vdr: tidligere henvendelse  om tv stik i gæstelejlighederne.Efter 
kontakt til yousee, må vi meddele at at det bliver alt for 
kostbart, så vi må bruge den nuværende antenne.  

Ny udlejer af  fælleshus  bliver Annemette, hun vil blive 
suppleret af Ulla. Der vil komme opslag når de overtager. 

Vi har fået undersøgt om der er spildevandsopsamler og 
olieopsamler ved vores vaskepladser. Det er der ikke så de vil 
snarest blive lukket, da det kræves af kommunen. 

AD:3 Der er konstateret at der ud for bryggers i fælleshus ofte 
er lys natten lang, stedet bliver ofte brugt af unge mennesker, 
kontakt til lyset sidder uden for, vil snarest blive afmonteret. 
Desuden skal der hænglås på  låge  til  kælder da det til tider 
også bliver brugt til ophold. 



Der er igen kommet klager over fodring af fugle og andre dyr. Vi 
må på det bestemte bede folk om at overholde ordensreglerne. 

Der er bevilliget et beløb på max 500 kr. til indkøb af 
krydderurter. 

AD 4. Vi har nu igennem lang tid diskuteret løsning for 
vaskerierne. Vi har med 4 stemmer besluttet at gå med en 
flexløsning fra Nordtex. De overtager driften de næste 10 år.Så 
nu ser vi frem til at renovationen af vaskerierne snart går i gang. 

I forbindelse med renovering, bedes man fjerne private ting fra 
vaskehusene, reoler, nips med mere. Og det vil ikke blive tilladt 
at opsætte igen af hensyn til  reng. 

 Flemming havde inden mødet sendt mail. hvori han tilkendegav 
at han ikke kunne tilslutte sig en evt. beslutning som ovenfor, 
ønskede at der skulle holdes ekstra ordinær afd. møde om 
beslutning.( Det er på Flemmings ønske dette er med i referat.)  

 Vi  andre  fandt det ikke påkrævet at indkalde  da vi synes 
tingene var vendt og drejet samt var anbefalet  af Peter 
Sørensen. Desuden har vi fået oplyst  at  flere afdelinger  i 
boligforeningen har systemet og er meget tilfredse. 

AD:5 Havevandring sidst i april. Godkendelse af rengskab 2018. 

AD:6 næste møde. 14-05-2019. kl.10 

AD:7 Henny, Else, tager beboer henvendelser. Kl. 18.30 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


