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Referat Vejlby Hus – rev. 

Fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 07. maj 2018 

Deltagere: Lise, Johnny og Arne (referent). 

 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af sidste referat 

2.  Nyt fra formanden (Lise) 

3.  Nyt fra kassereren (Johnny) 

4.  Nyt fra Arne 

5.  Eventuelt 

6. Næste møde 

 

Ad pkt. 1: 

Referat fra mødet d. 11. april 2018 blev godkendt – med en enkelt rettelse under pkt. 7. 

Ad pkt. 2: 

- Den årlige havevandring blev afviklet d.d. med deltagelse af 4 varmemestre, 1 inspektør og 1 tek-

nisk chef. Div. småforbedringer af rosenbed, samt kantsten og indkøb af nogle nye planter blev aftalt. 

- Forårsarrangement til Væksthusene / Botanisk have – inkl.rundvisning og let frokost – finder sted 

lørdag d. 26. maj – dog er der indtil nu kun ganske få tilmeldinger! 

- Lise har underskrevet årsregnskabet 2017 for Afdeling 14.   

- Mht. rengøring har Boligforeningen givet den udførende virksomhed endnu en change for at bevise, 

at den kan løfte opgaven og levere en ordentlig kvalitet. Man holder løbende kontrol med udførelsen. 

- Nyhedsbrev: En vinterudgave blev udsendt medio April med et efterfølgende tillæg i den sidste uge 

af måneden – kun med fokus på status for renoveringsprojektet – grundet en beboerskrivelse af 21. 

april omkring manglende åbenhed og svigt ift. Beboerdemokratiet. 

Ad pkt. 3: 

- Johnny er bekymret for asbestindholdet i de gamle betonbygninger på IBM-grunden, som også kan 

få betydning for vor nye boligafdeling på Bytoften 1. Hun opfordrer alle til at følge med i den revide-

rede lokalplan som ventes i høring i løbet af de næste par måneder. 

Ad pkt. 4: 

- Arne foreslår, at Vejlbyhus overvejer en fælles indkøbs- og deleordning mht. div. værktøjer – som 

f.eks. en elektrisk hækkeklipper. 

Det er senere besluttet af AB14, at man IKKE ønsker at implementere en sådan ordning, og at man 

derfor afstår fra videre overvejelser herom! 

- Arne opfordrer Lise til at kontakte Bjarne Wissing for at få afklaret om Fælleshuset er omfattet af 

den renoveringsoversigt, som vi har fået udleveret af DAI. 

 

Ad pkt. 5: 

- -- 

Ad pkt. 6: 

- Næste møde i bestyrelsen blev aftalt til onsdag, d. 27. juni 2018 – kl. 16. 

 

 


