
Referat af bestyrelsesmøde d. 30/5-18 
 
Til stede: Tom, Gitte O, Gitte A og Marianne (referant) 
 

1. Valg af ordstyrer: Marianne 
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 
3. Godkendelse af referat: Godkendt. 
4. Grøn plan: Kontoret har overtaget kontakten til SLA, da vi render panden mod muren. 

Peter er kommet på som kontakt. 
5. Hensyn/larm: Gitte A har fået en del henvendelser angående larm og manglende 

hensyn til naboerne. Gitte A laver et skriv med opfordring til at vise hensyn, da det er 
varmt og alle har vinduerne åbne. 

6. Overvågning af affaldsø: Det er observeret at der kommer folk udefra og sætter 
deres affald ved vores skraldeø, der er for nyeligt afleveret flere lædersofaer ved 
siden af bygningen. Affald ude fra giver ekstra omkostninger til lejerne. Gitte O prøver 
at undersøge om vi kan få noget overvågning. 

7. Sct. Hans: Der er mandefald i bestyrelsen dette år, så hvis der er ønske om en Sct. 
Hans fejring i Vejlby Vænge, er det bydene nødvendigt at der er beboere der ønsker 
at være med til at stå for arrangementet. 

8. Gårdvandring/fitness: Gitte A og Gitte O har været på gårdvandring med Per og 
Peter samt varmemestrene. Peter er den der står for ansvaret for vores 
gårdvandringer. Det var en anderledes gårdvandring hvor der var meget fokus på 
bygningerne og de grønne arealer. Der er fokus på at der er nogle trapper der skal 
omlægges, så der skal sættes flere penge af til belægning. Vi skal ligeledes begynde, 
at sætte penge af til nye vinduer engang langt ud i fremtiden. Vi er undersøgende på 
om vi har penge til fitness redskaber. Der skal ligeledes undersøges hvordan det skal 
vedligeholdes og hvad det eventuelt koster. Så der kan stilles et forslag til 
afdelingsmødet. 

9. Indkomne forslag: Der er kommet et forslag om have udvidelse ved en lejlighed i 
gård 7 ud mod fodboldbanen. Vi kigger på haven efter mødet. 

10. Evt. Vi laver et nyt Vængenyt som forholder sig til hensyn/larm, grønt affald, 
hækklipning, hundelorte og Sct. Hans.

 


