
 

 

Referat Vejlby Hus afdelingsbestyrelsesmøde 

torsdag d. 8. juni 2017 kl. 17.00-19.00 

Deltagere: Johnny Lykke, Lise, Ole, Lone 

 

1) Valg af ordstyrer: Ole 

2) Valg af referent: Lone 

3) Nyt fra Lone 

a) Opfølgning på YouSee henvendelse 

Bestyrelsen gennemgik svar fra Bjarne vedr. YouSees aftale. Bestyrelsen inviterer konsulenten 

fra YouSee til et møde for at høre mere om, hvordan de sikrer at vores lejere får tilbudt den 

aftale, som vi evt. indgår og ikke betaler mere end de behøver. Beslutning vedr. evt. indgåelse af 

aftale tages frem mod afdelingsmødet i september. Lone kontakter Marianne fra YouSee. 

b) Flyttemeddelelse 

Der har i 2017 været 3 flytninger. Alle nytilflyttede kommer udefra. En er flyttet internt fra 

Vejlby Hus til Kildehøjen. 

c) Nyt fra Lise 

Vi er ramt af myrerangreb - Lise hører lige om Anders er obs på det 

4) Nyt fra Johnny 

Johnny informerede om arbejdet i udvalget vedr. IBM-grunden. Udvalget skal mødes med 

planafdelingen, teknik og miljø, Aarhus Kommune,  i starten af juli, hvor de skal høre om og se den 

nye plantegning for grunden. 

5) Nyt fra aktivitetsudvalg 

a) Evaluering af byvandring: Dejligt at Peter og Erling med let støtte fra Lone har arrangeret en 

rigtig god Byvandring. Der har kun være positive tilbagemeldinger. Også dejligt at bestyrelsen 

kunne bidrage med dækning af udgift til smørrebrød efterfølgende.  

b) Pinsebrunch: 18 deltagere. Der var god stemning og deltagerne virkede glade og tilpasse med 

arrangementet. Dejligt at enkelte beboere fortsatte hyggen med en øl ude i gården. Næste år 

kunne det være godt at krydre arrangementet med en aktivitet og en fællessang. 

6) Opfølgning på vedtægts- og reglement gennemgang 



 

 

Lone forbereder forslag til ændringer i vedtægterne, så de er klar på bestyrelsesmøde efter 

sommeren. Dette ift. om der skal stilles forslag til ændringer på afdelingsmødet. 

Bestyrelse ønsker at stille et forslag om at katte også skal registreres på lige fod med hunde.  Lone 

ungersøger hvordan vi sikrer, at lejere kun holder et husdyr fx 1 kat samt at de holdes i snor, når de 

er ude, herunder hvordan det håndhæves. 

7) Indledende snak om afdelingsmøde  

Lone udarbejder indkaldelse og sender til Administrationen 

8) Årshjul, budgetkontrol, indlæg LejlighedsavisNyt/hjemmeside 

Vi afventer invitation til budgetmøde  

Lone sender artikel om Byvandring til LAN 

Johnny Lykke laver artikel til næste nummer igen omkring IBM-grunden. 

9) Evt. 

 

Punkt til næste møde: Låneredskaber i vaskehuset 

 

08.06.2017, Lone Sørensen, referent. 


