
 

Referat fra Fællesbestyrelsesmøde den 12. februar 2019 

 

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

Jette Kjær, May Møller Jensen i stedet for Marianne Larsen, Ole Karlsson, Steffen Redder, Rie 

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

Staal, Rebecca Dyrby, Steen Pedersen. 

Afbud: Jan Pihl, Solveig Abildgaard-Jensen 

 

Punkt 1.  Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder. 

a. Vapnagaard afholder Gospelkor i Kulturhus Syd den 1. marts 2019 kl. 17.00, der er 

mulighed for efterfølgende spisning i Cafe Mai.  

b. Repræsentantskabsmøde – Boliggården den 28. maj 2019 kl. 17. 

Alle områdeformænd deltager, samt Anje, Birger og Solgerd fra FU. 

c. TV2 Lorry, laver et indslag om Ghettoer 

Man har på TV2 Lorry lavet et indslag om Nøjsomheden, det bliver vist mandag i uge 9. Der 

kommer flere indslag om andre ghettoer i Hovedstadsområdet 

 

 

Punkt 3. Orientering af Helhedsplanen 

 

• Frivillighedsfest 

Der bliver afholdt en fest de frivillige gør noget godt på Vapnagaard, Sarah har sendt 

invitationer ud. Festen bliver afholdt den 15. marts 2019. 

Sheila, har overtaget ansvaret for de lommepenge unge.  

Kirsten har fået tildelt penge fra Feriefonden, som går til familieferier. Der kommer et 

opslag op senere om, hvor man kan ansøge om at komme med. Turen går i år til 

Karrebæksminde. 

Der bliver holdt middag for kvinder den 20. februar 2019 – emnet er om inkontinens. 

Der er afholdes Fastelavns fest den 3. marts 2019 kl. 11-14. Der er ”Bide til bolle” og 

”Snørebåndsspisning” og uddeling af præmier. 

Husk, at der den 24. februar fra kl. 11-15 er mulighed for at lave et egen udklædning i 

Kulturhus Syd, sammen med Billedskolen. 

Den 18. marts 2019, afholdes der en temaaften i samarbejdet med Frivillige centret om 

årsopgørelsen i Kulturhus Syd kl. 17-19. 

 

 

 

 

 



 

Punkt 4. Orientering fra Mediemedarbejderen 

 

Jacob skal ikke arbejde for Helhedsplanen længere. Det gør, at han har mere tid til at hjælpe 
driften med div. skrivelser. 

Jacob er i gang med at få tilbud på arrangementet den 24. august 2019. Det er man ved at 
forhandle om. Der er sagt ja, til børnearrangementerne. 

Jacob bestiller ekstra klistermærker til at sætte op i opgangen, vedr. om at holde vinduerne lukket.  
De kan hentes i Servicecenteret når de kommer hjem. 

Den 20. februar kommer der en journalist fra BL. Han skal snakke om tilgængeligheds blokke. Han 
skal også snakke med Anje og Rebecca.   

 

Punkt 5. Orientering fra inspektørerne 

Der er desværre en del indbrud og ophold i kælderen, det er et stort problem – som man har 

meget stort fokus. Man kigger på forskellige muligheder for at sikre dørene.  

Der var en snak om, at områderne evt. skulle være medfinansiering på, at betale for at få vendt 

dørene. Fra bestyrelses siden, opfordre man beboerne til, at gå i gennemkælderen dagligt, så man 

kan se at der er aktivitet. Det kan virke præventivt. Et område har meddelt, at man gerne vil 

medfinansierer, at få vendt døre i hele området. 

Man er i gang med, at kigge på affaldssortering, da der kommer nye regler. Der er lavet en 

arbejdsgruppe som arbejder sammen med Forsyning Helsingør, som skal kigge på mulighederne 

og evt. bygning af nye containergårde.  Der var en snak om specialeaffaldsspande, som man skal 

have sit køkken. Så man kan sorter sit husholdningsaffald. Det er noget som driften vil kigge på.  

Steen fra viceværterne fortalte, at man går i gang med cykeloprydning i uge 13 – der kommer en 

skrivelse ud.  

Spørgsmål: Hvor langt er man med at sætte affugter i stedet for udsugning i seniorblokken? 

Det kommer på næste gang, da Jan er på ferie. 

 

Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg. 

Der er møde i Grønt udvalg den 20/2. Referatet fra TV-udvalget bliver sendt ud til bestyrelsen 

snarest. 

Punkt 7. Forretningsudvalg 

 

a. Gruppen ordensregler: 

De har holdt nogle møder, hvor man har gennemgået alle reglerne. Man har lavet nogle 

små ændringer. Der bliver afholdt et møde mere, og de regner med at, kunne fremlægge 

det på næste bestyrelsesmøde.  

 

 



 

 

b. Skilte  

Der mangler stadig tilbagemelding fra områderne. Sidste frist for at få noget med, er 21. 

februar. Det skal sendes til Klaus. Derefter, vil skilteudvalget holde et møde og gå på en 

vandring, og kigge på hvad der sker. 

 

c. Pjece om Festlokaler 

Der arbejdes med det. (Man skal sendes følgende oplysninger til Birger og Steffen. Hvem 

lejer man til, priser, og regler, og hvor ligger lokalet, og hvem skal man kontakte. 

 

d. Fællesspisning i Laden. Gode ideer eks. for børn?  

Der var et ønske om, at man evt. kunne lave et børnehjørne hvor børnene kunne opholde 

sig, når de er færdige med at spise. Der var også et snak om, at man måske kunne holde 

bingo eller lignende. Man vil prøve, at lave et opslag, om der er nogen, der har nogle spil 

liggende som man kan arve til disse arrangementer. Næste fællesspisning afholdes den 6. 

marts 2019 kl. 18.00. 

 

e. Budget 2020 – nogen ønsker? 

Klaus C. kunne godt tænkte sig, at man afsatte penge til, at kunne male 4-5 kældere om 

året.  

Der var et ønske om, at få noget andet op end stelerne. Man tager det med til næste Grønt 

Udvalgsmøde. 

 

f. BL – konference – kort evaluering 

Der var generelt tilfredshed om, at det det var et godt arrangement. Vi savnede Bent 

Madsen!!! Der manglede hyggede. 

 

g. Nye møbler i Servicecenteret 

Der kom et forslog om at, skifte møblerne ud i Servicecenteret.  

Det blev besluttet at det er noget man går videre med.  

De gamle møbler, kunne komme op på 1. salen ved laden, så det bliver et loungeområde.  

 

h. Drøftelse – hvad bør man selv betale – når noget går i stykker.  

Der var en god snak om hvorvidt man evt. selv skal betale hvis noget går i stykker i 

lejligheden. Det blev præciseret, at hvis det er forkert brug eller misbrug skal beboeren selv 

betale, og der var bred enighed om, at man ikke skulle betale ved slid og ælde. Det 

arbejder vi videre med, og Jacob skal lave et oplæg til en tekst, som skal med på Årsmødet.  

 

8. Nyt fra områderne 

Ole K. har holdt møde med viceværterne sammen med område 75 og 76. Det var meget positivt.  

 

 



 

9. Eventuelt 

Der var ikke noget 

10. Næste møder 

Tirsdag den 12. marts 2019, tirsdag den 9. april 2019, tirsdag den 14. maj 2019, tirsdag den 11. juni 

2019, juli – ferie.  

 

 

Formand           Referent 

Anje Holmstad          Solgerd Jørgensen 


