
Referat af bestyrelsesmøde d. 25/4-18. 
 
Til stede: Gitte O, Tom, Sagar, Gitte A og Marianne (referent) 
 

1. Valg af ordstyrer: Gitte A. 
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 
3. Godkendelse af referat: Der bliver sendt et nyt referat der kan læses af alle. 
4. Grøn plan: Sagar har holdt telefonmøde med SLA. Vi har vendt situationen som ikke 

er tilfredsstillende, vi tager kontakt til administrationen, da vi skal have dem ind over. 
5. FAB møde: Vi afholdte FAB møde her i Vængehuset d. 8 April. Det var et godt møde, 

hvor vi hørte hvad der sker i de forskellige afdelinger. Vejlby toften står for at afholde 
det næste FAB møde. 

6. Beboer tilfredshedsundersøgelse: Der hvor undersøgelsen bonner lidt ud er på 
beboer tryghed. Vi havde problemer for et par år siden og efterfølgende faldt 
hærværk og anden kriminalitet i området, bl.a efter vi fik beskåret buskadser. Vi 
oplever igen en øgning af hærværk og indbrud på p-pladsen og indbrud i private 
hjem. Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle beboere til at anmelde alt til politiet, da det 
bevirker, at politiet bliver mere opmærksomme på os og dermed patruljerer oftere i 
området. 

7. Sankt Hans: Gitte A og Marianne kan ikke deltage, men på opfordring fra resten af 
bestyrelsen har de accepteret at lave heksen til bålet. Gitte A og Gitte O står for 
indkøb. Vi opfordre i indbydelsen beboerne til at hjælpe. 

8. Fitness: Sagar har undersøgt og fået et tilbud fra et firma, tilbuddet lyder på knap 
155.000 kr for 7 fitness instrumenter der bliver opsat og med et ordentligt underlag, 
tilbuddet er inklusiv moms. Bestyrelsen synes at det er en god idé og vil arbejde 
videre med idéen. Gitte A er tovholder på at vi arbejder videre med at undersøge 
hvad vi har af midler. 

9. Indkomne forslag: Der var ikke nogen forslag. 
10. Evt: Fremover hænger vi referaterne fra bestyrelsesmøderne op i skabene i gårdene 

og i vaskehusene, da vi tvivler på at der er ret mange af beboerne der læser referater 
på hjemmesiden. 

- Reparation af huller i asfalten forventes at bliver lavet snart. Der er opsparing på 
budgettet til at få lagt nyt asfalt på hele parkeringspladsen om 3 år.  


