Fællesbestyrelsesmøde den 6. februar 2018.

Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen,
Sussi Kabat, Marianne Olsen i stedet for Marianne Larsen, Henrik Tofte Jørgensen i stedet for
Steffen Redder, Ole Karlson, Rie Skjoldmose, Jack Sieler-Holm, Klaus Christensen, Marianne Olsen,
Klaus Poulsen, Sarah Staal, Jan Pihl, Jacob Jürs, Sten Pedersen.

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt, med en kommentar til om hvorfor den nye Michael ikke var ikke tilstede,
da han skulle være på mødet. Han bliver præsenteret på næste møde i marts.

2: Orientering om korrespondance og begivenheder
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Nytårskur 9. februar 2018
Kvinde Bazar 9. februar 2018
Fastelavnsfest – 11. februar 2018
Spændende teaterworkshop for børn den 12. februar 2018 i Kulturhuset.
Billedskole den 14.+16. februar 2018 i Kulturhuset
Fernisering i Kulturhuset den. 17. februar 2018 – Vera Nielsen udstiller.
Skakarrangement i Kulturhuset 1—3. marts 2018
Temaaften – Boliggården den 17. maj 2018.
Sjællandskoret i Kulturhuset med fællesspisning den 23. februar 2018.
Teaterstykket – Heksejagt i Kulturhuset den 15. marts 2018.
Samarbejdskonference den 6. april 2018.
Repræsentantskabsmøde - Boliggården den 30. maj 2018.
Anje forventer at alle i Fællesbestyrelsen deltager. Så I bedes venligst, skrive dette ind i
kalenderen.

3: Orientering fra Helhedsplanen
Sarah delte en Pixi ud, som omhandler om den foregående Helhedsplan og Bog ro projektet. Den
vil også ligge fremme i servicecenteret, så man kan tage et eksemplar med hjem.
Middag for kvinder, den 21. februar 2018: Der vil være et oplæg om, uddannelsesparathed. Man
er ved at arranger Påskejagt, for de store børn. Klaus P. skal lave figurer.
International skraldedag den 22. april 2018. Sarah ønsker, at mange vil være med til, at støtte op
om projektet.

Danmark spiser sammen i uge 17. Man er ved at, søge nogle penge sammen med Madvognen. Da
man gerne vil arranger en aften, hvor man vil lave en 3 retters middag, som man kan købe for
billige penge. Man håber, at man får tildelt nogle penge – så arrangementet kan blive til noget.
Sarah takkede alle dem, der deltog i konference med Helhedsplanen og Bogro afslutningen. Hun
synes det var en rigtigt god dag.

4:Orientering fra mediemedarbejderen
Trivselsundersøgelsen: Det foreløbige resultat er kommet. Den bærer præg af at, det er nok er
flest beboerdemokrater, der svarer på undersøgelsen. Jacob mente ikke at, der var mange unge
der har svaret.
I forhold til utryghed, er denne faldet fra 20% til 12% – det er ret positivt.
De fleste beboer er glade for at bo på Vapnagaard. Et godt punkt er, at der er flere der bruger
Facebook og læser Vapnyt. Gruppen der bruger disse medier er steget i forhold til sidste gang.
Jacob vil lave en artikel vedr. undersøgelsen, som vil blive lagt op på hjemmesiden på et tidspunkt.
Der er mange, der har svaret, at de ikke kendte til Helhedsplanen.
a. Pjece om klageregler
Der er ikke sket noget endnu.
b. Første møde med museet om udstilling i 2019 – i forbindelse med 50 års jubilæet.
Jacob og Anje har holdt et møde Helsingør Museer, de vil gerne være med, men vil ikke
gøre arbejdet. De vil prøve, at rejse nogle penge til udstillingen.
Arkivrummet er sat i stand, så de er klar til stille tingene derned.
Jacob sagde at, hvis der er nogen eller man kender nogen der vil være med til at forberede
udstillingen, så kan man henvende sig til Jacob. Det kunne være en gruppe.
Man har snakket om et festskrift, og det var der ikke opbakning fra i Hovedbestyrelsen.
Man er ved at finde en anden løsning. Man kunne evt. bruge en særudgave af Vapnagaard
Nyt til det.
c. Andet
Vapnagaard bliver sendt i trykken, og kommer ud midt i februar.

5: Orientering fra inspektørerne:
a. Servicecenteret
Der er kommet folie på glasburet i servicecenteret, og det er blevet rigtigt pænt.
b. Trækningsret
Der er lavet en ansøgning på trækningsretten til søen, Og hvis man får nej, så vil man søge
penge et andet sted.

c. Flyttedato for de blå
Blishøj 18, har man gjort klar til de blå mænd, og man forventer at, de kan flytte ind i
marts.
d. Andet
Skiltningen er man i gang med, at måle op. Kommunen har vist været ude og sætte nogle
op. Jan P., vil tage det op med Ulrik og Daniel.
Vaskerierne, vi var nede og se på prøvevaskeriet i Hesteskoen. Jan vil gerne have at vide,
om det er noget, de skal gå videre med. Der var ikke nogen indvendinger, så han arbejder
videre på det.
Byggesagen er afsluttet for Jans vedkommende. Anje vil gerne have en beskrivelse over
hvad der bliver dækket af Byggesagen, og hvad vi kommer til at betale. Jan kan indtil videre
ikke sige noget præcist. Vi er ikke byggeherre, så det er ude af vores hænder.
Vi snakkede lidt om lyset på stien bagved Børnehaverne. Daniel er i dialog med Helsingør
Forsyningen.
Der vil blive malet og skiftet gulvtæppe i mødelokalet på 1. sal i servicecenteret.
Gulvtæppet er ca. 25 år gammelt og ret brugt!
6: Spørgsmål – kommentarer til referater.
Der var ikke nogen kommentarer

7: Forretningsudvalget
a. Boliggården – BL konference
Der var kun 11 med til konferencen, og Anje har bedt Boliggården, om at regningerne
konteres på afdelingen.
b. Vaskeriregler – er de omdelt, og ophængt?
De er ikke blevet trykt endnu, men det kommer i gang så snart som muligt. De er lagt på
hjemmesiden.
c. Status Folehaven
FU har holdt møde med beboerne om deres udeområder. Der kom en masse ønsker, og så
kunne de prioriterer hvad de helst ville have. Der skal også bruges nogle penge til deres
fælleslokale, da det trænger til ”lidt omsorg”. Der vil udsendt en indkaldelse til et
ekstraordinært område, hvor der skal vælges en ny bestyrelse, det bliver den 19. marts
2018.

d. Cafeen
Man er ved, at lave et udkast til en kontrakt, man har rykket advokatfirmaet. Man arbejde
videre med det.
e. Drøftelse: Udlån af Laden
Man er nødt til at have en skrivelse på, hvem der er faste bruger af Laden. Det skal kunne
være muligt, at kunne flytte rundt på dem, hvis Vapnagaard skal bruge det. Det skal også
være muligt, at bytte lokale.
Der var flere der synes at det var en god ide. Der var nogen, der mente, at man ikke bare
skulle flytte folk/arrangementer for en hver pris. Der var også nogen, der mente at, det
skulle være muligt, at bytte lokaler – evt. fra Laden til Kulturhuset eller omvendt.
Der var et spørgsmål om, hvorfor man skal betale mere for, at låne seniorcenteret end for
1. sal i Laden. Anje vil gå videre med det. Birger vil gerne have, at skrivelsen også skal
sættes op i seniorcenteret. Hun tager det med til næste møde.
f. Skillelinjen i mellem Aktivitetsudvalget og Helhedsplanen – økonomi
Ole kommenterede at, der flere ting som ikke ville komme til at stemme. Der skal laves et
budget for 2019, som Anje skal have til maj. Sarah skal undersøge, hvor mange penge
Helhedsplanen kan bidrage med til div. arrangementer.
Bordet rundt, der var ret stor enighed om, at det var det var i orden. Anje laver nogle
rettelser, og den kommer igen på næste møde. Det var enighed om, at hvis der er lignende
arrangementer, så skulle man ikke have penge til det samme arrangement.
g. Besættelse af stilling i Kulturhuset Syd og samarbejdsaftale.
Der er slået en stilling op til besættelse pr. 1. april 2018 på 30 timer for 2018, med
mulighed for en fuldtidsstilling i 2019. Der er lavet en samarbejdsaftale med Kommunen
angående Kulturhus Syd. Så det er en stor interesse i det samarbejde, så vi også har lidt
styr på det der sker i Kulturhuset.
h. Forslag: Afholdelse af foredrag om psykiske syge.
Anje snakkede om, at her bor en del mange psykiske syge mennesker. Hun vil gerne
arranger nogle foredrag, evt. i samarbejde med Psykiatrifonden og Kommunen. Hun vil
gerne have nogen evt. nogle ambassadører som man kan henvende sig til omkring evt.
beboere, der har det dårligt. Man syntes det var en god ide. Anje arbejder videre med
dette.

7: Nyt fra områderne
Klaus P. gælder sig til, at der kommer cykelstativer op.
Marianne O. brokkede sig over, at stilere ikke blive sat på plads. Jan vil tage det op med Daniel.

Jan opfordrede til, at vi kunne tænke over, hvad man kan gøre for at løse problemet. Gode ideer er
velkomne. Man vil også sende en skrivelse til håndværkerne, hvor man vil fortælle, om problemet.
Klaus C. holder blokmøder i næste måned, og de har inviteret Ulrik fra driften til at, deltage i
møderne.
Steen fra viceværterne, fortalte, at der bliver afholdt cykeloprydning i marts. Der bliver sendt en
skrivelse ud til beboerne. Steen opfordrede til, at områderne i afsnitsvis engang imellem holder
møde med ejendomsfunktionærerne.
Der holdes markvandring for alle områder i marts måned.

8: Eventuelt
Der var et spørgsmål om, hvorfor man skal betale for at have en plads til loppemarkedet. Pengene
går til, at Aktivgruppen vil prøve at få et Bingo op og kører om søndagen. Anje vil tage det op på
næste møde.
Der var en henstilling til, at bestyrelserne gerne må finde en eller to repræsentanter til, at være
med i Beboerpanelet sammen med politet.
9: Hvad bør vi orientere til beboerne.
Der var ikke noget.
10: Næste møder:
Tirsdag den 6.marts 2018, Tirsdag den 10. april 2018, Tirsdag den 8. maj 2018, Tirsdag den 12. juni
2018.
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