
 

Referat fra Fællesbestyrelsesmøde den 9. april 2019 

 

Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen, 
Jette Kjær, Marianne Larsen, Ole Karlsson, Steffen Redder, Rie Skjoldmose, Jack Seiler-Holm, Klaus 
Christensen, Marianne Olsen, Klaus Poulsen, Sarah Staal, Jan Pihl, Jan Thomsen. 
Afbud: Jacob Jürs, Rebecca Dyrby, Rene Hansen 
 
 
Punkt 1.  Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder. 

a. Fællesspisning den 8. maj 2019. – Menuen er Thaikylling m/friske grøntsager 
b. Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2019 kl. 17. 
c. Samarbejdskonferencen den 29. maj 2019 

 
 
Punkt 3. Orientering af Helhedsplanen 
 
Sarah takkede dem, der deltog i skraldedagen. Der var også stor tak til alle de frivillige, der var 
med til, at gøre det til en dejlig dag. Nøjsomheden løb med sejren. Der er var fokus på cigaret 
skodder, og der blev samlet 3,5 kg skodder ind. Vi snakkede om, at evt. få Jacob til at lave en 
artikel om det. Der var ca. 50 beboere, som deltog i arrangementet. 
Poseprojekt, er i fuld gang og Sarah informerede om, at man har sendt en ansøgning om tilskud til 
en pulje i Helsingør Kommune. 
Der er ligeledes sendt en ansøgning om tilskud til nogle lege dage. 
Sarah omdelte et opslag, om forskellige arrangementer som foregår i uge 17, i forbindelse med 
”Danmark Spiser sammen, i Kampen mod ensomhed”. Opslag vil snarest komme ud i opgangene. 
Hun informerede yderligere om, at der Skærtorsdag vil blive uddelt overskudsmad ud i samarbejde 
med ”STOP SPILD LOKALT”. Dette foregår i Kulturhus Syd kl. 10 på Skærtorsdag. Overskudsvarerne 
er doneret af Kvickly og Rema1000 og alle er velkommen. Maden er ikke forbeholdt nogen 
bestemte grupper, idet ideen er, at der ikke skal smides mad ud.  
Ansøgningsfristen til familieferier er overstået, og Kirsten er ved at få styr på planlægningen. 
 
 
Punkt 4. Orientering fra Mediemedarbejderen 
 

Jacob har ferie. 

Planlægning af Jubilæumsfesten kører stille og roligt. Der var et bestyrelsesmedlem, der ytrede, at 
det var for dårligt, at der kun bliver serveret halal slagtet kød til festen. (Anje, tager det med 
tilbage til planlægningsgruppen). 



 

Punkt 5. Orientering fra inspektørerne 

 Spørgsmål: Hvor langt er man med at sætte affugter i stedet for udsugning i seniorblokken? 
Man er ved undersøge nogle muligheder. 

 Kældre- og registrering af haver – hvor langt er man? 
Man er i fuld i gang med at få registeret rummene, og beboerne er flinke til at melde 
tilbage.  
Man er også gang med, at gå haverne igennem. Og hvis der er noget, der ikke er i orden, i 
forhold til ordensreglerne – vil beboerne få et påbud.  
 

 Forpligtelse i forbindelse med faldunderlag på legepladser. 
Der skal laves nogle vejledende retningslinjer, til hvornår og hvem der skal løfte og rense 
faldunderlag. Jan P. vil gennemgå alle rapporter på alle legepladser. Derefter vil det blive 
behandlet på næste FU møde.  
 

 Maling af sten på p-pladser med Hestens Bakke. 
Det er blev besluttet, at de områder der har de sten stående ved indkørslen til 
parkeringspladserne, vil finde nogle beboere områderne til, at rense og male dem.  
Jan P. sørger for, at indkøb maling, som derefter kan afhentes i servicecenteret. 
 

 Udkast til Budget 2020 og DV-plan. 
Man arbejder på, at kunne være klar i til at fremlægge det for FU slutningen af maj, og 
derefter vil man melde ud med en dato til budgetmøde.  
Der var en livlig debat om, at vi skal overveje, at henlægge nogle flere penge. Det vil man 
tage med tilbage til FU. 
 
Man starter omkring den 23. april med, at sætte de nye bomme op. Det tager ca. 1 dag, at 
sætte dem om.  
Man er i fuld gang med cykel oprydningen, man mangler Hestens Bakke og Sporegange 
Øst/Vest, det kommer i maj hvor man tager det sidste. Det har indtil videre ikke været 
samlet så mange ind som de tidligere år. 
Der er et stort problem, med folk der smider affald ud i containergårdene, og det er værst i 
weekenden. Et af de store problemer er, at det er personer ude fra.  
 
Helsingør Forsyning har været ude og se på vores containergårdene. Det er et led i den nye 
affaldsplan, der indtræder pr. 1. januar 2020.  
 
Arbejdet med søen og broen, går fremad som planlagt. Vi snakkede om at, man evt. skulle 
lave en indvielse når arbejdet er færdigt.  
  

Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg. 

Der var ikke nogen kommentarer 

 



Punkt 7. Forretningsudvalg 

a. Skilte  
Man vil gå på markvandring når, Jacob kommer tilbage fra ferie. 
Anje informerede om, at nu er ”sømmet slået i” og at det ikke være muligt at komme 
efterfølgende med ændringer.  
 

b. Pjece om Festlokaler 
De mangler de sidste detaljer, og forventer at den kan fremlægges på næste møde. 
 

c. Yousee v. Rie 
 
Anje og Rie, har holdt møde sammen YouSee, direktøren Lars, og Helen fra 
økonomiafdelingen, samt Antenneforeningen i 1019deltog også. Der er fundet en ny 
løsning, og det man vil efter næste møde i TV-Udvalget, informere bestyrelse, og fremvise 
en gennemgang af den nye løsning. 
Hvis man skal etablere Fibernet på Vapnagaard, vil det komme til at koste i omegnen af ca. 
5.000,00 kr. pr. lejemål.  
 

 8. Nyt fra områderne 

Klaus fra område 78, har holdt blokmøde. Der var 30 beboer der deltog, og det gik stille og roligt.  

9. Eventuelt 

Anje holder nogle interne regnskabsmøder med områderne, det bliver engang i maj.  

Jan P. har været til udbudsmøde om hårde hvide varer. Man vil lave en rammeaftale, den kommer 
til at løbe i 2 år, og den kan forlænges med 2 år yderligere. Man regner med, at udskiftningen i 
område 77 starter op efter påske. 

Man er også ved at arbejde med et EU udbud, med rengøring, det starter man, op efter påske.  

10. Næste møder 

Tirsdag den 14. maj 2019, tirsdag den 11. juni 2019, juli – ferie, tirsdag den 13. august 2019, 10. 
september 2019, Årsmøde søndag den 15. september 2019, tirsdag den 8 oktober 2019, 12. 
november 2019 og 10. december 2019.  

 

 

Formand           Referent 

Anje Holmstad          Solgerd Jørgensen 


