
 

Referat fra Fællesbestyrelsesmøde den 11. september 2018 

 

Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen, 

Jette Kjær, Marianne Larsen, Ole Karlsson, Ole Hoffmann i stedet for Steffen Redder, Rie 

Skjoldmose, Jack Seiler-Holm, Klaus Christensen, Marianne Olsen, Klaus Poulsen Sarah Staal, Jacob 

Jürs, Jan Pihl, Steen Pedersen 

Afbud fra Solveig Abildgaard-Jensen og Rebecca Dyrby. 

 

Punkt 1.  Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

Udvalgsreferater fra div. udvalg skal fremadrettet, sendes ud til fællesbestyrelsen. 

 

Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder. 

a.  Årsmøde i Laden den 16. september 2018 kl. 9.00. 

b. Gratis IT-Cafe i Kulturhus Syd den 19. og 26. september 2018 

c. Gratis malerworkshop den 23. september 2018 i Kulturhus Syd 

d. Smagen af øl – Foredrag – Live stream i Kulturhus Syd den 25. september 2018.  

e. Koncert med Sjællandskoret den 5. oktober 2018 – gratis. Kombineret med mulighed for at 

spise i Cafe Mai – menuen kommer senere. 

f. Kvantefysikken – Atomernes vilde verden – Foredrag – Live Stream i Kulturhus Syd den 9. 

oktober 2018. 

g. Bog- og kulturmesse den 18. november 2018 i Kulturhus Syd. 

 

 

Punkt 3. Orientering fra helhedsplanen 

 

Børnenes dag var en stor succes, og der var mange mennesker i løbet af dagen.  

Der var et godt samarbejde med div. aktører, som syntes, at det var en dejlig dag. Cafe Mai havde 
også åbent på dagen, og solgte sandwich og div. man skal nok reklamere noget mere for, at man 
ved at hun har åbent. Popcorn og sluch ice var en kæmpe succes, så stor at man havde svært at 
følge med. 

Billedskolen, havde i forbindelse med dagene lavet nogle figurer som var sat ned langs stien ved 
Villa Kulla, de er nu taget op. Man vil nok prøve, at sætte dem ned ved børneres have, da de blev 
taget op ved stien – og det var lidt farligt.  

Man er klar med et børnepasningskursus, i samarbejde med ungdomsskolen og på tværs af 
Vapnagaard og Nøjsomheden. Man starter det op den 23. oktober, og det afholdes i 
Forældrecafeen på Vapnagaard. 

 

 



Fædre gruppen vil også søge nogle penge til nogle kompetencekurser. Så de kan få nogle 
værktøjer til, at fremme arbejdet med de unge.  

I efterårsferie vil man prøve, at lave et madskole program i Nøjsomheden – man har søgt om nogle 
penge, så man krydser fingre for, at det lykkes. 

 

Punkt 4. Orientering fra mediemedarbejderen. 

Man har opdatere den lille pjece med kort over Vapnagaard. Det ligger i servicecenteret. 

Jacob har været inden på Facebook, og lave en trækning, for at se hvor mange der er inde og se på 

siden. Og det ser faktisk ret godt ud. 

Man vil lægge menuen fra Cafe Mai op i Servicecenteret, da der er flere, der har efterspurgt hvor 

man kan finde menuen.  

 

Punkt 5. Orientering fra inspektørerne 

 

a. Farver til skurer og pavilloner. 

Man kan henvende sig til Jan Pihl for at se farver og bestille. 

 

b. Hovedrengøring - Alliance. 

De er i gang med hovedrengøring i de områder der har Alliance. 

 

c. Nyt parkeringsfirma. 

Parkzone starter den 1. oktober 2018. Jan P. vil lave en gennemgang med dem om 

parkeringsmuligheder og skilte når de er starter. 

 

d. Plan for markvandringer i efteråret. 

Ulrich er i gang med lave en plan, og vil skrive ud til alle områdeformændene. 

 

e. Hvor længe skal blokken i Ponydalen stå med stillads?? 

Det er eksterne rådgiver/håndværkere. Der arbejdes på det, ifølge Jan P. 

 

f. Andet 

Den 21. september 2018 får Boliggården nyt IT-system, og i den forbindelse er der lukket i 

servicecenteret og på Boliggården. Servicecenteret er også lukket mandag den 24. 

september 2018.  

 

 

 

 

 



 

Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg. 

Nej, der var ikke noget. 

 

Punkt 7. Forretningsudvalg 

a. Forventer man, at alle blokbede nås – bare én gang i indeværende sæson? 

Det vil man sørge for.  

 

b. Plejeplan for de grønne områder – hvornår sker det? 

Det er noget man arbejder med, den tidligere gartnermester har lavet dem. Man vil tage 

det op i Grønt udvalg, i efteråret. 

 

c. Juletræstænding – hvilken dato? Er der afklaring på orkester? 

Det bliver afholdt den 29. november 2018 kl. 16. Man er lige ved, at lave aftale med 

orkesteret. 

 

d. Julegløgg – dato og hvem står for hvad? 

Torsdag den 13. december i den servicecenteret kl. 14 - 16. Rie står for planlægningen. 

 

e. Forsætter vi med møder den 2. tirsdag i måneden i 2019? 

Ja, det gør vi. 

 

f. Nordea donation til Trelhest. 

Filialdirektøren fra Nordea Fonden, var forbi og overrække en donation til Fælleshaverne. 

Arrangementet startet i Trelleborg haven, derefter gik man gennem Vapnagaard og så 

børnenes have, og sluttede i Hestens Bakke Haven, hvor checken blev overrakt. Han var 

meget positiv over haverne og vores områder. 

 

g. Besøg af Russiske studerende. 

Det var en ret fantastisk dag, og de unge som var samfundsstuderende var meget 

interesseret i demokratiet. 

 

h. Forespørgsel fra Anette i Kulturhus Syd – om at deltage i vores møder. 

Der blev ikke taget nogen beslutning, man arbejder videre med det. Så vil man evt. tage 

det op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Nyt fra områderne 

 Der var ikke noget.  

9. Eventuelt 

Der er problemer med VTV-kanalen på tv’et, efter nogen opdatereringer fra Yousee, er den 

forsvundet. Man arbejder på at få ordnet problemet. 

10. Næste møder 

 Tirsdag den 9. oktober 2018, mandag den 12. november 2018, tirsdag den 11. december 2018 + 

julefrokost. 

 

 

 

Formand           Referent 

Anje Holmstad          Solgerd Jørgensen 


