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Referat Vejlby Hus 

Fra afdelingsbestyrelsesmøde onsdag d. 7. marts 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. 14.januar 2018 blev godkendt. 

Ad pkt. 2: 

- Alle 3 medlemmer af AB deltager i møder hos Bjarne Wissing – hhv. d. 13. marts om den fremti-

dige renovering af Vejlbyhus og d. 21. marts om rammerne for driftssamarbejde mellem 4 afdelinger 

inkl. Afd.14. 

- Bestyrelsen godkender 1 skilt på indgangssiden til Lene Greve´s klinik (størrelse = 2,85 x 0,95 m). 

Lise kontakter Lene G. / Per herom snarest! 

- Forslag til forårsarrangement – inkl.rundvisning og let frokost. Vi satser på et besøg til Væksthu-

sene / Botanisk have i Bededagsferien – 28/29. april. En lidt mere omfattende besøgstur / ekskursion 

planlægges til efter sommerferien. 

- Den 5-årige aftale med YouSee synes at mangle opfølgning – Arne kontakter Lone.Og Lise spørger 

også efter dato for næste FAB-møde. 

- Nyhedsbrev: En vinterudgave udsendes inden Påske. 

Ad pkt. 3: 

- Ang. Renoveringsprojekt Vejlbyhus vil Johnny fremskaffe de økonomidata, som hører til den hidti-

dige ansøgning til Landsbyggefonden / helhedsplanen. 

- Johnny redegør for Kommunens tilbagemelding om det kommende byggeri / udvikling af IBM-

grunden (Bytoften), som er formidlet via møde med Rådmanden d. 7. februar. Der forventes fremlagt 

et revideret udkast til lokalplan i forsommeren 2018 – med efterfølgende politisk behandling i Byrå-

det i august 2018. 

- Denne udvikling får også betydning for BF43, da der foreligger et betinget tilsagn om, at BF43 skal 

opføre en ny afdeling som led i det samlede nybyggeri på grunden. 

Ad pkt. 4: 

- DK Kabel TV er fremkommet med et nyt aftalegrundlag til serviceringen af BF43´s bredbånd for 

de næste 5 år. Det inkluderer en betydelig teknisk opgradering af vort fibernet – både mht. hastighed 

og kvalitet og med nogle meget begrænsede prisændringer.Bestyrelsen er enige om at give mandat til 

Bjarne Wissing om underskrift af den endelige aftale. 

Ad pkt. 5: -- 

Ad pkt. 6: 

- Næste møde i bestyrelsen blev aftalt til onsdag, d. 11. april 2018 – kl. 18. 
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