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Vejlby Hus bestyrelse  Referent Johnny Lykke 

Referat fra bestyrelsesmødet i Vejlby Hus 

den 23. marts 2016. 
 

Deltagere: Lone – Lise – Ole og Johnny 

 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer: 

Lone 

Pkt. 2. Valg af referent. 

Johnny 

Pkt. 3. Godkendelse og prioritering af dagsorden:  

Godkendt 

Pkt. 4. Godkendelse af referat fra den 20. januar 2015. 

Godkendt 

Pkt. 5. Nyt fra Lone (Invitation til budget kursus, tilbud på hovedrengøring, FAB møde): 

5.1) Der er kommet en invitation til et Budget kursus den 11. maj kl. 16.00 – 18.00 

Stedet, hvor dette kursus skal afholdes, er endnu ukendt 

Deltagere fra Vejlby Hus bestyrelse: 

 Lise / afventer 

 Johnny 

 Lone / afventer 

 Ole / afventer 

 

5.2) Tilbud på hovedrengøring af fælleshuset i Vejlby Hus: 

Der er kommet et tilbud fra Rengøringsfirmaet ” Nullermanden”. 

Det drejer sig om en grundig hovedrengøring af fælleshuset efter Lones definition af en 

hovedrengøring. 

Prisen på tilbuddet er: 3.000 kr. bestyrelsen skal lige have klarlagt, om denne pris er med eller uden 

moms? 
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Denne pris er uden hovedrengøring af samtlige gulve i fælleshuset. Gulvene vil blive almindeligt 

afvaskede.  

Hele bestyrelsen har accepteret pris tilbuddet fra Nullermanden. Også hvis der skal tillægges 

moms.  

5.3) Invitation til FAB møde den 2. april 2016 kl. 15 – 

Deltagere: 

 Ole deltager 

 Lise deltager 

 Lone deltager 

 Johnny kan ikke deltage 

 

5.4) Lone har modtaget en invitation til formandsmøde møde den 20. april kl. 18.00 

Lone deltager 

 

5.5) Der er kommet en invitation til Ovartaci Museet på det tidligere Psykiatrisk Hospital i 

Risskov. 

Mødet finder sted: den 4. april kl. 19.00 – 21.00 

Denne invitation lader bestyrelsen stå åben – man kan deltage, hvis man har tid og lyst!   

5.6) Budget kontrol i perioden den 1. - 1. 2016 – 31. -  1. 2016 

Bestyrelsen havde spørgsmål til / no. 320 = 9.230 kr.  

Lone tager kontakt til Lene med hensyn til denne udgift. 

Bestyrelsen talte om svar fra Lene med hensyn til vores spørgsmål den 20. januar 2016. 

Bestyrelsen sagde ok til Lenes svar!  

Pkt. 6. Nyt fra Lise: 

 6.1)      Lise har været på en runde med gartneren med hensyn til beskæring af træerne i Vejlby 

Hus have område.  

Lise fortalte, at det havde været en meget positiv oplevelse. Gartneren forstod lige præcis, hvad 

Lise ønskede af beskæringer. 

6.2)        Der var ros til Anders (varmemester) med hensyn til det fine havearbejde, som Anders 

har udført siden sidste møde i bestyrelsen. Anders har fjernet ukrudt ved alle kanterne langs 

hækkene v/ Vejlby Hus.  

Ligesom Anders er rigtig god til, at få fjernet det affald, som smides langs med fortovene v/ Vejlby 

Hus.  

En samlet bestyrelse giver hermed ros til Anders for det gode arbejde. Tak Anders!  
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6.3)        Angående Boligforeningen af 10. marts 1943 Risskov hjemmeside:  

Lise har været på boligforeningens hjemmeside.  Lise giver udtryk for – at hun ikke syntes 

hjemmesiden virker færdig. Hjemmesiden er noget uklar / ikke nok info givende. Lise spørger om 

hjemmesiden virkelig kan være færdig? 

Lone tager kontakt til administrationens IT ansvarlige omkring dette spørgsmål! 

Pkt. 7. Nyt fra Johnny: 

Der var ikke noget fra Johnny. 

Pkt. 8. Kort refleksion i forhold til aflysning af Nytårstaflet: 

Bestyrelsen meldte måske Nytårstaflet for sent ud til Vejlby Hus beboere. Fremover skal vi være 

tidligere ude med vores invitation. 

Bestyrelsen vil også se på om Nytårstaflet kan gøres billigere – ved fastsættelse på egenbetaling.  

Dette tager vi op til Nytårstaflet i 2017.  

Pkt. 9. Opfølgning af møde med Bjarne Vissing: 

Det var et godt møde, Bjarne Vissing lyttede grundigt til vores spørgsmål og vores informationer.  

Gav os nogle gode og tydelige svar.  

Bestyrelsen havde i forvejen nedskrevet nogle spørgsmål til Bjarne Vissing på mail.  

Disse spørgsmål fik bestyrelsen svar på.  

Alt i alt et godt og konstruktivt møde.  

Bestyrelsen ser meget positivt frem til det fremtidige samarbejde med Bjarne Vissing. 

Pkt. 10. Kommende beboer arrangementer/ udflugter i 2016: 

10.1)     Lise deltog i madstafetten. Der deltog 15 personer. Økonomien blev overholdt – inden for 

deres planlagte egenbetaling.  

Dog kom der en ekstra udgift på 50.00 kr. til lys og servietter.  

Lise spurgte bestyrelsen om vi ville betale denne ekstra udgift?  

Dette accepterede bestyrelsen for denne gang. Dog må bestyrelsen fastholde, at arrangørerne af 

Madstafetten skal overholde sine egne budgetter! 

Det var en hyggelig aften – folk hyggede sig meget og maden var god og veltillavet.  

Dog var slutrengøringen efter aftenen var ikke i orden. Fremover skal arrangørerne til 

Madstafetten huske at gøre ordentligt rent efter sig. 

 Man skal huske; at gøre opvaskemaskinen ren! 
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 Huske; at tømme opvaskemaskinen for vand! 

 Slutrengøringen; her også gulvvask og rengøring af begge toiletter, skal gøres ordentligt! 

Hvis arrangørerne af fremtidige Madstafetter ikke ønsker at sikre korrekt slutrengøring efter brug 

af fælleshuset. 

Er det muligt gennem bestyrelsen at booke rengøring v/ Rengøringsfirma ”Nullermanden”. Dette 

koster 500 kr.  - Som Madstafetten selv skal finansiere / altså lægge oveni egenbetalingen! 

10.2)       Beboerarrangementer. 

Oplevelsestur 

Den 10. august eller den 3. september vil bestyrelsen inviterer til en oplevelsestur for beboerne i 

Vejlby Hus. 

Besøg i Givskud dyrepark / Billund eller i Re Park / Ebeltoft. 

Lise vil sørge for buskørsel til en ordentlig pris. (Lise har før hyret buskørsel med succes.)  

Johnny researcher Givskud og Re Park. Her priser på eventuel rundvisning / pris på 

indgangsbilletter og rabatter. Samt tovbane & safari - med videre. 

Invitationen skal sendes ud i maj måned til alle beboerne i Vejlby Hus.  

10.3)       Pinsebrunch:  

Dato for Pinsebrunch er mandag den 16. maj kl. 10.00 – 12.00. 

Lone laver et forslag til invitation til Pinsebrunch! 

Pkt. 11. Kunstindvielse / planlægning / placering af krukken: 

Vær venligst obs. på at dagsordenen er byttet om på pkt. 11 og pkt. 12!  

Kunstindvielse: 

Der skal sendes invitation ud til: 

 Vejlby Hus beboere 

 Hovedbestyrelsen 

 Administrationen 

 De resterende afdelingsbestyrelser 

Deadline med hensyn til tilmelding til arrangementet. 

Lise laver et udkast til invitationen på kunstindvielsen! 

Nøjagtig dato afventes. Da kunstner lige skal kontaktes / dette gør Lone! 

Vi vil servere følgende ved Kunstindvielsen:  

 Mousserende vin 
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 Kransekager 

 Eventuelt pølser og brød 

Placeringen af kunstværkerne – kunsten placeres efter kunstnerens / kunstgruppens ønske / valg! 

Pkt. 12. Vejlby Park – skal vi gøre noget? 

Johnny tager kontakt til Anne Skyum, Vejlby Lokalcenter – frivilligkoordinator.  

Foreløbige tanker i bestyrelsen: 

 Legeplads for større børn 

 Motionsredskaber for voksne 

 Ved bænke og borde. (Vi skal være obs. På, at misbrugspersoner godt kan finde på, at 

okkupere disse hyggepladser i parken – dette er set før v/ borde, som Vejlby Hus havde sat 

frem)! 

Pkt. 13. Årshjul, HB referat, indlæg i LejlighedsavisNyt (deadline den 1. juni): 

Årshjul: 

13.1)   Havevandring: 

 Havevandring: 

Tage kontakt til Per og Anders 

 Ukrudt i Nordhaven i Vejlby Hus 

 Borde og bænke sættes frem. Disse skal man huske at sætte ind om vinteren. 

 Haven skal holdes pæn i hele sommerperioden 

 Bestyrelsen ønsker en arbejdsplan omkring renholdelse af tagrenderne 

 Roserne i den engelske rosehave skal gødes og passes. Gran skal fjernes. 

Lone tager kontakt til Anders og Per med hensyn til havevandringsmødet! 

Forslag på dato og tidspunkt til Havevandringsmødet: den 13. april kl. 12.00 til? 

Lise, Lone og Johnny deltager i dette møde!  

13.2)       Lilly og Svends har krondiamantbryllup.  

Bestyrelsen giver en fin buket blomster til krondiamantbrudeparret fra hele Vejlby Hus. 

Lise tager kontakt til LejlighedsavisNyt med hensyn til en artikel med Lilly og Svend til deres store 

dag.   

13.3)        Lone orienterede om referat fra hovedbestyrelsen. 

Pkt. 14.  Eventuelt.  

Intet. 
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Opgaver der skal klares:  

1. Prisen på hovedrengøring 3.000 kr. / er det med moms eller uden moms/ Lone. 

2. Kontakt til Lene adm. mht. udgift/ Lone 

3. It ansvarlig adm. / hjemmesiden / Lone 

4. Nytårstaffel pris/egenbetaling/ sættes på dagsordenen i 2017 

5. Der skal strammes op på slutrengøring efter Madstafettens brug af fælleshuset 

6. Forslag til invitation til Pinsebrunch / Lone 

7. Forslag til invitation til Kunstindvielsen / Lise 

8. Kunstner kontakt / Lone 

9. Buskørsel til oplevelsesturen/ Lise 

10. Researche på oplevelsesturen / Johnny 

11. Kontakt til Anne Skyum / Vejlby Park /Johnny 

12. Kontakt til LejlighedsavisNyt/ artikel Lilly og Svend / Lise 

13. Kontakt til Per og Anders ang. havevandring / Lone 

14. Havevandringsmøde / Lise og Johnny 

 

Referent 

Johnny Lykke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


