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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 

 i Vejlby Hus søndag den 4. januar 2015 

 

Tilstede: Lone Sørensen, Johnny Lykke Rasmussen og Lise Behrendt 

Pkt. 1 Valg af ord-/tidsstyrer - Johnny 

Pkt. 2 Valg af referent - Lise 

Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden – Blev godkendt 

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 3. november 2014 - Godkendt 

Pkt. 5 Nyt fra Lone:  

 Flyttemeddelelser. Indkomne er videresendt pr. mail og er modtaget 

 Gennemgang af månedsudskrifter – Sept., okt. og november, regnskaberne blev 

forsøgt læst, men blev igen konstateret uigennemsigtige og dermed ikke meget 

bevendt, vi kan ikke se, hvad pengene er gået til. Fra det nye år kommer en helt ny 

præsentation, der skulle være meget mere klar i spyttet. Det ser vi alle tre frem til. 

Johnny vil dog spørge ind til de tre månedsregnskaber, når hun her i januar skal på 

kontoret og aflevere det årlige regnskab for rådighedsbeløbet, udgifter og indtægter. 

Lone vil spørge Lene, om vi fremover kan få nogle hints om, hvilke tal vi skal være 

særlig opmærksomme på. 

 Tilbagemelding ang. scootere i udekøkken. Lone har sendt den mail, vi aftalte sidst, 

hvor Boligforeningen bedes om at rundsende en opfordring til alle lejere om at holde 

øje med trafikken og opbevaring af stjålne scootere. Vi afventer en reaktion. 

 Rengøring i Fælleshuset – Lone har lavet et nyt opslag, der tydeliggør forventningerne 

til rengøringen efter leje. Det har været et tilbagevendende emne, og vi skal måske 

tænke i nye løsninger. 

 

Pkt. 6 Nyt fra Lise: 

 Dato for råderetskursus forår 2015 – BL afholder 2-dages kursus i april. Fredag d 17. kl. 

17:00 – lø d 18. kl. 16:00 i Kolding. Lone er på arbejde, men Johnny og Lise tilmelder 

sig. 

 Grandækning. – tilsyneladende misforståelser gjorde, at hverken juletræ eller 

gran/fyr blev bestilt. Juletræet blev hentet hos VIK. Gran kom før jul, men mangler 

endnu at blive lagt på. Lise følger op igen + genbestiller opvaskemiddel, wc-papir og 

kaffefiltre til fælleshuset. 
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Pkt. 7 Nyt fra Johnny: 

 Fortove har været glatte i Vejlby Hus. Det skal naturligvis være sikkert at gå rundt 

i frostvejr, så vi er obs. på, at der bliver ryddet og gruset ordentligt fremover. 

 Vi laver aftale med Per og Anders om en Markvandring tidligt i foråret (før 

Årshjulet). Vi må være tydlige i vores forventninger til vedligeholdelse af grønne 

områder og arbejdsopgaver inden døre. 

 Vi skal måske få ændret den faste kontortid om morgenen. Evt. kun tre dage om 

ugen og her nogle eftermiddags tider. Vi tager kontakt til kontoret. 

 I næste nyhedsbrev vil vi henstille til, at alle respekterer kontortiderne, og ikke 

kommer med opgaver til Anders, når vi tilfældigt møder ham. 

 

Pkt. 8 Økonomi  

 Opgørelse over forbrug af råderetsbeløb - Johnny laver årsregnskabet færdigt og 
afleverer det. 

 Telefonpenge – Lone giver kontoret besked om at udbetale 1000,- kr. til alle tre.  
 

Pkt. 9 Evaluering af skitsemøde med Kristina og den videre proces – Der var enighed om, at 

det bedste ved mødet var, at Kristina så en lejlighed i virkeligheden (ikke kun tegninger). 

Vi er stadig obs. på vigtigheden af informationer til lejere. 

Lone sender doodle til et opsamlingsmøde sammen med Peter Kristensen. 

 

Pkt. 10 Dato for fælles afdelingsbestyrelsesmøde foråret 2015 – Vi er igangsættere ved at 

sende mails til alle bestyrelsesmedlemmer om to mulige datoer: Enten fredag den 6. 

marts el lørdag den 7. marts. Vi vil foreslå, at mødet foregår i Vejlby Toften, og det 

starter med spisning, derefter møde, og slutter med hygge. 

Lone kontakter afdelingsbestyrelsen i Vejlby Toften for ok mht. til datoer mv. 

 

Pkt. 11 Legehus – kender vi status ift. reklamation? – Lone kontakter Per Sørensen for at få 

gang i processen. 

Pkt. 12 Planlægning af Fransk Nytårstaffel  

 Godkendelse af udkast til invitation (bilag 1) - Godkendt 

 Uddeling af invitation – Lone sender invitationen til kopiering på kontoret. Johnny 
afhenter og omdeler 

 Bestilling af mad – Lise laver aftale med Lisager for besøg på fredag den 9. jan. om 
formiddagen. 

 Praktisk planlægning ift. Gennemførelse 

- Lone køber Fransk pynt over nettet 

- Johnny køber stearinlys til kandelaber 
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- Johnny og Lise køber: 

1 l mælk 

12 øl 

5 fl. Fransk vin 

2 store vand – Sprite og Appelsinvand 

Mundgodt til kaffen  

 

Pkt. 13 Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder – Udskudt til næste møde den 10. 

februar kl. 18 

Pkt. 14 Evt. 

 Punkter til næste møde: 

- Aftale møder i foråret 

- Aftale Påskeudflugt den 11. april 

- Gennemgå Årshjul 

- Nyhedsbrev 

- Johnny orienterer om månedsregnskaber 

- Tilmelding til kursus 

 

Referent Lise Behrendt. 04-01-2015 

Godkendt på afdelingsbestyrelsesmøde 10.02.15 

 


