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Referat Vejlby Hus 

Fra afdelingsbestyrelsesmøde søndag d. 14. januar 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. 29. november 2017 blev godkendt.Indsendes af Arne til Administrationen til 

upload på hjemmesiden. 

Ad pkt. 2: 

- Udskiftning af vaskemaskiner og tørretumbler fandt sted kort før juleperioden, og maskinparken 

fungerer nu upåklageligt. 

- Tilbud på installation af LED-lys i Fælleshuset er modtaget og accepteret – afventer installation. 

- Massøren er klar til at påbegynde driften i vores erhvervslejlighed d. 15. januar 18. 

- Forslag til forårsarrangement: Musikhuset / Musikkonservatoriet – inkl.frokostarrangement - (alter-

nativt: Væksthusene i Botanisk have). En lidt mere omfattende besøgstur / ekskursion kan planlæg-

ges til efter sommerferien. 

- Renoveringsprojekt / helhedsplan: forventer fortsat et indledende præsentationsmøde i 2. halvår. 

- Nyhedsbrev: En vinterudgave udsendes indenfor den næste måneds tid. 

Ad pkt. 3: 

- AB´s regnskab indleveret og godkendt for 2017 – med et overskud på knap 7.000 kr. 

- I 2018 skal der gøres en indsats for øget udlejning af fælleshusets festlokaler – herunder en opgra-

dering af markedsføring i Lejlighedsavisen mv. Andre afdelingers brug af lokalerne til afdelingsmø-

der mv. skal også honoreres rimeligt. 

- Vi diskuterer et evtl. behov for at få ophængt en hjertestarter centralt ift. Vejlbyhus – og de tilhø-

rende kurser for at anvende dette udstyr. Johnny forhører om holdninger til dette i Administrationen 

og evtl. Hovedbestyrelsen (Lone). Hvis der er konkret interesse for dette, kan Arne gå videre med en 

forespørgsel til en mulig leverandør af udstyr og kursus – for at få belyst de omkostningsmæssige 

konsekvenser. 

- Angående det fremtidige byggeri på IBM-grunden – projekt Bytoften – deltager Johnny i et opfølg-

ningsmøde hos den nye rådmand for området d. 7. februar 18. 

Ad pkt. 4: 

- Arne tilmelder sig et internt kursus om Afdelingens økonomi hos Administrationen d. 7.februar. 

Ad pkt. 5: -- 

Ad pkt. 6: 

- Næste møde i bestyrelsen blev aftalt til onsdag, d. 21. februar 2018 – kl. 18. 

 

 


