
 

Referat  

Bestyrelsesmøde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

afd. 11 & 17/ Vejlby Toften 

Dato:                                                                                                                                                                                    

10.12.2019 kl. 19  

Deltagere:                                                                                                                                                                                     

Else Vinter Olesen, Henny Hansen, Karin Hjorth og Heidi Knudsen  

Manglende deltagere:                                                                                                                                                                                   

Benny Jensen  

Referent:                                                                                                                                                                                 

Heidi Knudsen  

  

1. Godkendelse af dagsorden:                                                                                                                         

Godkendt  

  

2. Gensidig orientering:   

  

• Selskabslokalet VT 284 udlejes fra januar 2020 til 400 kr. for egne beboere og 700 

kr. for udefra kommende beboere: 

 Else Vinter (VT 236/ else.vinter@hotmail.com/mobil: 51220133) er ansvarlig 

for udlejningen 

 

  

• Januar 2020 kommer der et nyt træningsudvalg i Toffen:  

 Pavel Kapp Novak (VT 104/mobil 61266262) er ansvarlig for registrering af 

medlemmer og betalinger.  

 Heidi Knudsen (VT 204/mobil 41100550/ hsk@biomed.au.dk) er 

kontaktperson til afdelingsbestyrelsen.  

 Louise R Nørrelund (louiserosenkilde930@gmail.com/mobil 28346621) 

hjælper med at registrere nye medlemmer  

 

 

  

mailto:else.vinter@hotmail.com/mobil


• Tirsdagsklubben holder lukket 24. december samt 31.december.                                                 

Madklubben holder juleferie og er tilbage onsdag d. 9. januar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gå-klubben for seniorer har haft en stille periode pga. sygdom, men melder om 

opstart i det nye år.  

  

• Grøn plan: Der er blevet plantet kirsebærlaurbær og koreakornel på skrænten ved  

det lille torv nordvest for blok 32 og 33.                                                                                        

Laurbærbuskene bliver 1 m høje med duftende blomster i maj og koreakornellen 

bliver 2-3 m med smukke hvide blomster.  

                                                                                                           

3. Opfølgning fra sidste møde:  

   

• Vi har afholdt hjertestarter-kursus og vores hjertestarter er nu at finde på Tryg 

Fondens hjertestarter App.  

• Der er blevet etableret hegn langs med vejbane og lille torv ved blok 32 og 33 for at 

forhindre, at biler parkerer på det grønne område ved torvet. Vi opfordrer folk til at 

køre forsigtigt, idet hegnet mangler at blive forsynet med reflekser så det kan ses i 

mørke.  

  

  

4. Beboersager:  

• Else og Henny meddeler, at der ikke har været nogen sager.  

  

5. Kommende opgaver for det nye år 2020:  

• Vi vil prioritere at få gjort noget ved alle de problemer vi har med parkering af biler i 

Vejlby Toften.  

• Der kommer nye legeredskaber til vores store fælles legeplads samt øverste grønne 

gård ved ulige numre.  

• Maling af legepladser når vejret bliver bedre.  

• Vi har været i dialog med andre afdelinger i boligforeningen og afholdt møde med 

politiet for at få råd og vejledning om hvordan vi kan forebygge kriminalitet i 

området.                                                                                                                                  

Der findes heldigvis flere forskellige løsningsmodeller der kunne være ideelle i  

forhold til de problemer vi står overfor i området.                                                                                     

Politiet opfordrer til at vi anmelder det kriminalitet vi ser blive begået i området på 

telefon 114  

 



 

6. Eventuelt:  

• Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de dejlige mennesker, der bidrager  

til et fantastisk samarbejde i afd. 11 og 17.                                                                                          

Rigtig glædelig jul samt godt nytår.  

  

7. Næste møde:  

• Næste beboermøde bliver d. 14. januar 2020 med Karin Hjorth og Heidi Knudsen 

som repræsentanter for bestyrelsen.   

  

                                                                                                               

   

  


