
 

 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag 10. maj 

Deltagere: Johnny Lykke, Lise, Ole, Lone 

 

1. Ordstyrer Ole 

2. Referent Lone 

3. Dagsorden godkendt 

4. Referat af 23.marts godkendt 

5. Nyt fra Lone 

Fælleshus (hovedrengøring bestilt ved Nullermanden. Internet bestilt til fælleshus/99kr/mdr., godt gang 

i udlejning ca. 6000kr siden januar.) 

Orientering om modtagne klager  

Orientering fra formandsmøde.  

Orientering om mulig opstilling til HB 

6. Nyt fra Lise 

Tyveri fra vaskehus - fejekoste/blad, vandkande, opvaskebørste, klude mv., spil og bolde. Der er også 

tidligere stjålet tøj. Særlig irriterende at spil mv. forsvinder. Lise laver udkast til brev, som rundsendes 

kuvert beboere. 

Basketnettet trænger til udskiftning. Lise kontakter bestyrelsen i Vikær Toften ift. at dele udgiften til et 

nyt net.  

OBS! Vi skal være opmærksomme på at der efter udlejning bliver låst af. 

Der er blevet klaget over larm ifm. Udlejninger i Fælleshuset. Lone vil frem over være ekstra 

opmærksom på at få fortalt ordensreglerne. Lone snakker med erhvervslejemål ift. udlejning nåede har 

weekend åbent. 

7. Nyt fra Johnny 

Adfærd i gårdhaven: Der er børn, som flytter på sten fra springvand til legehuset. Der er også børn og 

voksne, som stiller sig på stenen ved springvandet. Det er behov for at blive strammet op. Dette skrives i 

nyhedsbrev 

Status økonomi/rådighedsbeløb: Vi har pt. 12.235kr på kontoen. 



 

 

8. FAB-møde opsamling: Der blev afholdt FAB-møde 30.april. Denne gang deltog ingen fra 

afdelingsbestyrelsen. Der er ikke kommet referat endnu. I forlængelse af FAB-mødet er der kommet en 

mail vedr. Søren Bachs opstilling som formand for HB ved kommende GF, som afdelingsbestyrelsen i 

Vejlby Toften ønsker at vi uddeler i afdelingen. Efter en dialog rundt om bordet blev vi enige om, at vi 

ikke vil uddele flyeren men istedet nævne i nyhedsbrevet, at der i år er kampvalg til formandsposten og 

det er vigtigt at møde op og bruge sin stemme. 

9. Planlægning af oplevelsestur: Johnny har lavet flot oversigt over udgifter til 8 forskellige 

oplevelsesture. Efter gennemgang besluttede vi at turen går til Ree Park den 3. september. Johnny 

forhandler priser. Lise laver invitation. Lone sætter x i kalenderen i nyhedsbrev. 

Ree Park 3-9-2016  Budget Priser 
forhandlet 

Brugt 

25 personer regnet på og alle på voksen 
priser 

    

     

Bus  5000   

25 personer af 160 minus 20%  3200   

Kombi tog/Amerika & Safari  1750   

I alt kr. uden egenbetaling  9950   

Giver en pris pr. person  398   

     

     

Egenbetaling 18 voksen a kr. 150  2700   

Egenbetaling  7 børn a kr. 50,00  350   

I alt kr. egen betaling  3050   

     

I alt udgift for afdeling estimeret  6900   

     

Dertil kan komme udgifter til morgenmad i 

bus 

    

og evt. korrektion for hvis laver priser osv.     

     

     

 
10. Lone har ikke hørt tilbage fra kunstneren. Hun tager kontakt hurtigst muligt i håbet om, at vi kan 

holde fernisering d. 10. Juni. Lone holder møde med Kunstudvalg ift. planlægning af fernisering. Johnny 

inddrages ift. økonomi. 

11. Opsamling havevandringsmødet. Vi har haft godt møde med Anders og Per vedr. Udenomsarealer. 

Der laves en ramme rundt om Rosenbedet fx hæk. Bestyrelsen undersøger dette og vender tilbage med 

ønsker til Anders. Der er ikke fast renholdelse af tagrender og kloaker. 

12. Opflg. HB referat. Dette tages på næste møde. 

Gennemgang budgetopfølgning - der var to tal, sø var meget høje. Den ene skyldes fejl montering,som 

rettes af Lene i administration. Lone forhører Lene vedr.udgift på 10.000 til beplantning og giver 

bestyrelse svar via mail. 



 

 

13. Gennemgang af årshjul: Administrationen udarbejder budgetter pt., hvorefter afdelingsbestyrelsen 

indkaldes til godkendelse. I år foregår dette individuelt på administrationen og ikke til fælles 

budgetmøde. 

Indlæg LejlighedsavisNyt: Kunstudvælgelse denne gang og fernisering + Lilly/Svend diamant bryllup. 

14. Evt. 

Hjemmeside: Lone har været på administrationen og fået login til redigering af hjemmeside. Hun kigger 

på den snarest muligt og får sat informationer på siden. 

Indkøb Pinsebrunch:  

Kaffe, te, mælk, juice, smør, En Enkelt/evt. Dr. Nielsen, shotglas, servietter, græsk yoghurt/mü

sli/honning 

Rundstykker og wienerstang (bestilles ved Langenæs og hentes på dagen) 

Indkøb foretages lørdag kl. 10 med kaffe på Dolce Vita. 

Nyhedsbrev: Lone laver udkast med følgende punkter: 

 Spil og sportsredskaber forsvinder fra Vaskehus 

 Respekt og tage hensyn til planter og ting i haven: sten ved springvandet og blomsterbede er 

ikke en del af legepladsen. 

 Generalforsamling kampvalg + fælles afgang 18.30 

 Udflugt 3. September REE PARK 

 Kunstafsløring 

 

Referent: Lone Sørensen 

Dato for næste bestyrelsesmøde: Lone sender doodle 

 

Punkter til næste møde: 

Rosenbedet  

Kunstafsløring 

Opflg. Pinsebrunch 

Invitation Ree Park 


