
 

Referat fra Fællesbestyrelsesmøde den 11. juni 2019 

 

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

Referatet bliver godkendt på næste. 

 

Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder. 

 Indvielse af broen den 12.06.19 kl. 14.30. 
 Fællesspisning – Frikadeller den 12.06.19. 
 Sct. Hans den 23. juni 2019. 

 
 
Punkt 3. Orientering af Helhedsplanen 
 
Sarah, uddelte en lille gave til alle i bestyrelsen – det var en pose fra poseprojektet. 
Poseprojektet holder åbent hus den 26. juni 2019, kl. 17-20 i systuen i Hestens Bakke 36. 
 
Man har fundet en barselsvikar, som skal overtage for Sarah, når hun går på barsel. Det er Kristine 
Lindberg, som er ansat i Nøjsomheden. Hun starter midt i juli, og skal være her 20 timer om ugen. 
 
Punkt 4. Orientering fra Mediemedarbejderen 
 

Jakob omdelte en pjece, som er omdelt til dem, som har haver – der står noget om ordensregler 
og retningslinjer. 

Han er i fuld gang med at lave det næste Vapnagaard Nyt. 

Man har i forbindelse med Julilæet, besluttet, at man i ugen op til vil lave nogle små 
arrangementer. Bl.a. med et udendørs loppemarked, og et Jubilæums Bingo. I august vil der i 
Kulturhus Syd, være en udstilling om Vapnagaard. Der var også snak om, at lave et jubilæums 
sodavands Disko.  

Marianne O. kom med et forslag om, at lave en pjece til dem der har husdyr. Det vil Jacob arbejde 
videre med.  

 

Punkt 5. Orientering fra inspektørerne 



 Parkering 

Det er i en fælles beslutning, besluttet at opsige parkeringsfirmaet, da det har været nogle 
samarbejdsvanskeligheder. Man er i gang med, at finde et nyt firma. 

 Oversigt – haveudvidelser 

Jan P. og Rene starter op med gennemgangen snarest muligt.  

Der var en snak om evt. nye retningslinjer vedr. vedligeholdelse af hegnet i haverne. Anje 
ønsker, at vi holder et møde vedr. dette efter sommerferien. 

 Test af bomme 
Bommene er blevet testet, og de virker – de bliver lukket ned inden for kort tid.  

 

Jan og Rebecca vil på næste møde lave en gennemgang af drift bekendtgørelsen, så alle i 
bestyrelsen er orienteret.  

Viceværterne har holdt møde med områdeformændene i det gamle afsnit 2, man planlægger at 
holde møder med de andre. Der var et forslag til, at gartnermesteren evt. skal deltage  

Der var en snak om samarbejdet, med beboerdemokraterne og de blå/grønne mænd – så man kan 
forventningsafstemme arbejdet.  

 

 
Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg. 

Der var ikke nogen kommentarer. 

 

Punkt 7. Forretningsudvalg 

a. Skilte ved søen 
Man er i fuld gang med at få dem sat op. 
 

b. Pjece om festlokaler 
De er næsten færdige, og når den er helt klar, bliver den lagt den op på hjemmesiden.  
 

c. You-See 
Man har holdt et møde sammen med en konsulent fra BL, og han er i gang med at se på 
hvilken Tv-udbyder vi skal have på Vapnagaard, da vores kontrakt med You-See udløbet. De 
er i gang med nogle forhandlinger. Vi vil blive orienteret løbende. 
 

d. Forslag til vejledende retningslinjer for flagstænger 
Vi godkendte retningslinjerne, og de bliver lagt på hjemmesiden. 
 
 

e. Forslag til vejledende retningslinjer for vandudtag på nedløbsrør i haver. 



Anje havde lavet et forslag til retningslinjer. De blev godkendt, og de bliver lagt op på 
hjemmesiden.  
 

f. Forslag om fællessang. 
Det blev vedtaget, at vi skal synge til Årsmødet. Sarah, skal finde en der kan spille guitar.  
 
 

g. Besøg fra KAB – vi har fået en invitation til at komme ind og besøge dem.  
Der var nogle bestyrelsesmedlemmer fra KAB på besøg, og de var meget positive over det 
de så. De var også nede og se på fælleshaverne. 
Vi har fået en invitation, til at komme ind og besøge dem. Anje opfordrede til, at man 
tænkte over nogle emner. Vi snakkede om nogle forslag til Informations modeller, og noget 
med udendørsvedligeholdelse.  
 
Emnemøde i bestyrelsers ansvarsområder – man holder et møde den 5. november 2019 kl. 
19 i servicecenteret 1. sal. (såfremt Anje genvalgt). 
 
 

 8. Nyt fra områderne 

Der var et forslag om man evt. kan købe en kantklipper til børnenes haver. 

9. Eventuelt 

Der var ikke noget.  

10. Næste møder 

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 


