
                          Referat: Bestyrelsesmøde Vejlby Hus: den 30. august 2019 

 

1) Godkendelse af sidste referat – 19.marts 2019 

Referatet godkendt uden anmærkninger. 

 

2) Valg af referent 

Arne vælges som referent. 

 

3) Status på renoveringen – information 

Som afdelingsbestyrelse har vi været  inviteret til at deltage i en række byggeudvalgsmøder, som har været 

fokuseret omkring alle forberedelser, før den udførende del af renoveringen starter op. Som kulmination af 

disse aktiviteter skal der gennemføres et inviteret udbud i efteråret 2019 med tilhørende byggekontrakter. 

Hvis alt var gået vel, ville  man være klar til at starte renoveringen rent fysisk i januar 2020 med forventet 

afslutning i sommeren 2021. 

Desværre er der henover sommeren kommet et midlertidigt stop i den formelle bevillingsprocedure hos 

Landsbyggefonden. Selv om vores projekt i princippet er godkendt og hidtil har været indstillet til endelig 

bevilling i løbet af 2019, er det derfor nu usikkert, hvornår det faktisk sker.Vi risikerer at måtte afvente 

den politiske forhandling af en ny 4-årig boligaftale, hvor resultatet først ventes klar i foråret 2020. Vi føl-

ger naturligvis situationen nøje, og vi vender tilbage med info til beboerne, så snart der foreligger nyt. I 

første omgang har Administrationen udsendt et brev til alle beboere med denne beklagelige status. 

 

4) Forberedelser til det årlige afdelingsmøde d. 11. september 2019 

Lise udfærdiger et oplæg til årsberetning – og sender et udkast hertil rundt i løbet af week-enden. Hoved-

vægten ventes at ligge på de mange forberedelser til renoveringsprojektet, samt de afholdte fællesaktivite-

ter i løbet af året. 

Johnny udarbejder en oversigt over det anvendte økonomiforbrug i årets løb og supplerer dette med sine 

vanlige fine plancher. 

 

5) Julearrangement i vores egen afdeling 

Vi planlægger at afholde et fælles arrangement med de øvrige beboere med klassisk musik og brunch i 

MusikCafeen i Musikhuset søndag d. 1. december 2019. 

 

Derudover planlægges en Nytårs  banko-eftermiddag i januar måned 2020 i vores eget Fælleshus. 

Der kommer nærmere info inkl. indbydelser til beboerne, når vi kommer tættere på disse deadlines. 

 

6) Eventuelt 

Arne omtaler flere beboeres opfattelse af, at det meget store kirsebærtræ i hjørnet mod Vikærsvej 9 udgør 

et problem, fordi det ødelægger lysindfaldet til lejlighederne overfor.  Det blev tidligere diskuteret under 

havevandringen i maj måned med Peter Sørensen, men måske tiden er kommet til mere end snak. 

 

Næste møde: fastsættes senere på efteråret. 

 


