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Referat: Vejlby Hus 

Fra: afdelingsbestyrelsesmøde fredag d. 07. september 2018 

Deltagere: Lise, Johnny, Ole og Arne (referent)  

 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af sidste referat fra 5. august 2018 

2.  Fastsættelse af dato for møde med BW ang. status for renoveringsprojektet 

3.  Udarbejdelse af årsberetning til Afdelingsmødet d. 12. september 

4.  Planlægning af Afdelingsmødets afvikling d. 12. september – kl. 19.00 

5.  Eventuelt 

6.  Næste møde  

Ad pkt. 1: 

Referat fra mødet d. 5. august 2018 blev godkendt. 

Ad pkt. 2:. 

Der foreslåes afholdt et statusmøde mht. renoveringsprojektet med BW i perioden 17-18-19 Septem-

ber – kl. 15.15. Lise følger op overfor BW. 

Der forventes fremlagt en finansieringsoversigt fra LBF og beregninger over de tilhørende økonomi-

ske konsekvenser.Endvidere skal der drøftes forslag til en konkret tidsplan for de kommende præsen-

tationsmøder overfor beboerne frem til det endelige afstemningsmøde = et extraordinært Afdelings-

møde.  

Ad pkt. 3: 

Lise omdeler udkast til bestyrelsens årsberetning til det kommende Afdelingsmøde, som alle øvrige 

godkender. Der vil dog blive tilføjet et afsnit med fokus på den kommende lokalplan for IBM-grun-

den, som også vil komme til at rumme en afdeling fra vores boligforening. Det nævnte afsnit vil 

blive udformet af Johnny og afleveret i løbet af week-enden.Den samlede årsberetning printes om 

mandagen på Administrationen og omdeles af Arne. 

Ad pkt. 4: 

De enkelte medlemmer af bestyrelsen aftaler de individuelle opgaver mht. indkøb af madvarer og 

vin, samt snacks og chokolade og drikkevarer til mødet, samt vingaver til udvalgte personer incl. di-

rigenten. BW forestår de faglige indlæg vedr. Regnskab og Budget, samt svarer på konkrete spørgs-

mål fra salen. Lise fremfører Bestyrelsens årsberetning. 

 

Ad pkt. 5: 

Johnny fremfører en række konkrete oplevelser med Kommunens hidtidige behandling af den kom-

mende Lokalplan over IBM-grunden / projekt Bytoften.Hun opfordrer alle til at komme med kritiske 

indlæg i relation til den reviderede plan, som forventes fremlagt i Efteråret. På den måde kan man 

være med til at hindre, at der bygges alt for højt og alt for tæt, og i det hele taget alt for mange boli-

ger i vores umiddelbare nærområde. 

 

Ad pkt. 6: 

Næste møde i bestyrelsen blev aftalt til onsdag, d. 10. oktober 2018 – kl. 16.30 


