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Referat fra Fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 11. januar kl. 17.00 (afholdt på Teams) 
 
Afbud fra Diana Larsen, Jette Kjær og Rie Skjoldmose.  
 

 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat fra den 09.11.2021 
 
Referatet blev godkendt.  

 
2. Orientering om korrespondance og begivenheder  

 
Vi snakkede om, at nyhedsbrevene fra Boliggården, skal lægges op på Facebook.  

 
3. Orientering fra Helhedsplanen – Sarah 

 
Ole, fra Helhedsplanen vil på næste møde, give en gennemgang af den nye Helhedsplan. 
Kirsten er gået ned på 21 timer, hun holder fri onsdag og fredag, og vil være på kontoret 
mandag, tirsdag og en lang dag om torsdagen.  
Der er kommet en ny medarbejder, som hedder Veronika, hun skal sidde med uddannelse 
og beskæftigelse. Hun er primært ansat i Nøjsomheden, men skal også dække Vapnagaard 
og Nordvest. Sarah går på barsel, og man har ansat en barselsvikar pr. 1. marts. 
Den planlagte Fællesspisning i februar, bliver udsat til den 7. marts 2022 på grund af 
Corona. De har gang i Online-Bingo, og Sarah opfordrer til at, man spreder budskabet.  

 
 Aktiviteter og begivenheder 
 

4. Nyt fra Udvalgene: 
 
 

 Tv- udvalget 
 
Vi er ved at have en aftale på plads med Stofa, om at de kommer fast på besøg fra 1. 
marts 2022. Der kommer en skrivelse ud, når vi har det på plads.  
 

 Aktivitetsudvalget –  
 
Juletræstændingen i den 25. november 2021, forløb godt med besøg af Pigegarden og 
servering af æbleskiver, kaffe/te og kakao.  

 
Bal i laden i den 27. november 2021, løb godt af stablen - på trods af lidt Corona 
udfordringer.  
 
Juletræsfesten blev desværre aflyst, på grund af Corona restriktioner.  
 
Man planlægger, at holde fastelavn og påskejagt for børnene.  
Man vil planlægger også, at holde en fest, lidt a la bal i laden.   
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5. Orientering fra driften 

 
 Børnedemokratiet - hvor er vi?  

 
Der er 7 børnedemokrater. De har holdt et børnemøde, og været på fotosafari. Når de 
har noget de vil snakke/spørge om, så vil de kontakte bestyrelsen.  
 

 Svævebanen på klatrelegepladsen – Horsedammen. 
 
Det er en opgave som børnedemokratiet tager sig af.  
 

 Julebelysning i Vapnagaard – 2022 (vi skal jo være i god tid) 
 
Vi besluttede, at alle tager en snak med deres bestyrelser, om hvor det evt. vil kunne 
etableres. Derefter skal, de give en tilbagemelding til Anje. 
 

 Gennemgang af konto 115 og 116 (2021) 
 
Punktet bliver rykket til mødet i marts.  
 

 Personalesituationen i Servicecenteret.  
 
Kimmie er stoppet pr. 31/12-21, man er i gang med at finde en afløser.  
 

 Tørretumblerproblematikken? 
 
Det er ikke muligt, at booke tørretumbleren sammen med sin vasketur.  
Der er opsat en skrivelse i vaskeriet, om hvordan man renser filteret på 
tørretumbleren.  
 

 Trækvogne – hvad blev beslutningen? 
 
Vi forsætter med den måde, som vi kører i øjeblikket.  
 

 Andet fra driften. 
 
 
Man har stribet op, på parkeringspladsen ved Horsedammen og man er i gang ved 
Hesteskoen.  
 
Vedr. den nye affaldssortering, skal der opsættes nogle flere molokker. I den 
forbindelse, planlægger vi et ekstraordinært beboermøde den 10. februar 2022, hvis 
det der ikke er nogen Corona restriktioner.  
Man vil snarest udsende en indkaldelse.  
 
Man vi i løbet af 2022 nedlægges genbrugspladsen ved den runde parkeringsplads ved 
Hovmarken, da det ikke opfylder de krav der er fra Forsyningen. Når den er nedlagt, 
bliver der henvist til Rykkerbakken. Der vil komme en skrivelse ud til beboerne i det 
område, der primært bruger denne plads.  
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6. Forretningsudvalget 
 

 Coronasituationen. 
 
Smittetallet er stadig er højt, så derfor ved vi endnu ikke hvornår vi kan åbne op for 
udlejningen af lokaler.  
 

 Indsendelse af regningsbilag for 2021. 
 
Det skal indsendes hurtigst muligt, hvis man ikke har gjort det.  
 

 Rekvisitioner / betaling med MasterCard. 
 
Anje, opfordrede til at man handler med rekvisition, da det er nemmere, og ikke 
koster gebyrer som på MasterCard.  
  

 Tryghedsvandring – orientering. 
 
Der flere parter der deltager, bl.a. NSVP, kommunen, politiet, SSP og folk fra driften. 
FU vil deltage, hvor man går en vandring rundt på Vapnagaard. Anje, henstiller til, at 
alle bestyrelser tager en snak om, hvorvidt der er steder, hvor der er mørkt, utrygt 
eller mangler lys og derefter giver besked til Anje.  

 
 

 Nogle bestyrelsesmøder vil blive brugt som følgegruppemøder til Den 
boligsociale helhedsplan – orientering. 
 
Det kommer til at dreje sig om 2-3 møder om året.  
 

 Forslag i.f.t. udlevering af brikker og nøgler til personer fra Klubber og 
foreninger.  
 
Vi besluttede, at vedtage dette, og Steffen sørger for, at skrive ud til alle foreninger.  
 

 
 Låne – leje lokaler til aktiviteter: Drøftelse: Hvis kun medlemmer / 

deltagere fra Vapnagaard = gratis. Hvis udefra kommende – betaler 
kr. 500,00 pr. måned for el- vand- varme og slid. 
 
Vi var enige om, at Anje arbejder videre med det.  
 
 
 
 

 Vapnyt – Hvad er jeres oplevelse af det nye Vap-Nyt? 
 
Vi havde en runde om, hvad vi synes om bladet.  
Der var generel enighed om, at det er et rigtigt godt blad.  
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Der var nogen der havde nogen input, til bladet. Bl.a. noget med månedsbuket, og en 
artikel om noget gør det selv. Vi snakkede også, om at, hvis man fra bestyrelserne 
har noget, kan man evt. skrive det til Berit.  
 

 Skal vi tage Anette fra Kulturhuset med til bestyrelsesmøde x 2 årligt? 
 
Det er aftalt, at hun bliver inviteret til 2 møder.  
 

 Bestyrelseslisten  
 
Den bliver lagt ud på hjemmesiden.  
 

 Konstituering 
 
Vi havde en gennemgang. Der var nogle som ændringer, bl.a. i aktivitetsudvalget. 
Steffen sender rettelser. Christina vil gerne med i Grønt Udvalg. 
Når Anje har rette listen til den, så bliver den lagt på hjemmesiden.  

 
 Pga. Tryghedsvandring den 8. februar afholdes der IKKE 

bestyrelsesmøde denne dato. Skal vi springe mødet over – eller holde 
mødet på en anden dato 
 
Vi tænker lige over det, og giver en tilbage melding. 
 

7. Eventuelt. 
 
Der var et spørgsmål, om kælderkontrakter i område 79. De skal henvende sig til Jan P. og 
Christina i servicecenteret.  
Anita fra Omr. 71, og Steffen fra omr. 75 sendte et kæmpe skulderklap til beboere for at 
ryddet flot op efter nytårsaften. 

 
8. Næste møder:  

Tirsdag den 08. marts 2022 kl. 17.00 – Tirsdag den 12. april 2022 kl. 17.00 – Tirsdag 
den 10. maj 2022 kl. 17.00 – Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 17.00. juli – Sommerferie. 
Tirsdag den 09. august 2022 kl. 17.00 – Ekstra – ikke fastsat møde om 2023 
budgettet. Årsmøde i Laden – Søndag den 18. september kl. 09.00 
 
 

 
Referent 

Solgerd Jørgensen 


