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Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Fællesbestyrelsens beretning for perioden siden sidste
møde.
3. Orientering om regnskabet for 2015. Godkendelse af
driftsbudget for 2017, drifts- og vedligeholdelsesplan
for 2017 samt økonomi til lokalområderne for 2017.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til fællesbestyrelsen:
-   Valg af næstformand for 2 år
-   Valg af kasserer for 2 år
6. Eventuelt.
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Fællesmødet 2016

18. september kl. 09.00 i Laden, Gl. Vapnagaard
Adgang til mødet m.m.
- Der etableres adgangskontrol ved indgangen. Til hver husstand udleveres to stemmesedler
- Vapnagaard TV transmitterer fra mødet
- Før mødet serveres kaffe og morgenbrød
Dirigent og stemmetællere
- Camilla Kisling, Advodan foreslås valgt til dirigent for mødet
- Der skal på mødet vælges fem stemmetællere
Fællesbestyrelsens beretning ved formanden
Vapnagaards budget for 2017
- Orientering om regnskab for 2015
- Vedlagte forslag til budget, drifts- og vedligeholdelsesplan samt økonomi til lokal
områderne (alle for 2017) indstilles til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
1. Ansøgning om ny Boligsocial Helhedsplan
2. Forslag om nye regler for blokbede m.m.
3. Forslag om lokal styring af grønne arealer
4. Forslag om ændring af bemanding i serviceafsnit 1
5. Forslag om opsigelse af tv-aftale
6. Forslag om etablering af handicap parkeringspladser
7. Forslag om indlæg i Vapnagaard Nyt
8. Forslag om skiltning på Vapnagaard
9. Forslag om nye husdyrsregler
10. Forslag om maling i kælder
11. Forslag om parkeringspladser
12. Forslag om information på flere sprog
13. Forslag om fællesbelysning
Valg af medlemmer til Fællesbestyrelsen
- Næstformand  Rasmus Winther genopstiller ikke. Der skal vælges ny næstformand.
Fællesbestyrelsen indstiller Birger Pedersen som ny næstformand
- Der skal vælges ny kasserer
Fællesbestyrelsen indstiller Süleyman Benli som ny kasserer
Eventuelt
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Huslejebudget forslag
Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

Forslag til budget for 2017
Dette forslag til budget indebærer at huslejen ændrer sig som følger:
Lejemålstype
Beboelse gl. lejl. (201.1)
Beboelse taglejl. (201.1)
Beboelse seniorboliger

1,98%
1,98%
1,98%

14,62 kr./m2
16,94 kr./m2
19,53 kr./m2

Gns. leje per m²
uden køkken/bad-tillæg
Nuværende
Ny
738,04
855,29
986,03

752,66
872,23
1.005,56

I henhold til vedtægternes bestemmelser, § 13, udsendes hermed
regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015,
samt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2017.
Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden.
Som det fremgår af vedtægternes § 15 forelægger afdelingsbestyrelsen
afdelingens driftsbudget for perioden 1. januar til
31. december 2017 til godkendelse.
For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget
sammenfattet således at det alene omfatter hovedposterne.
Såfremt man ønsker at få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet
henvender man sig blot på vort kontor, Trækbanen 16, 3000 Helsingør. Boliggårdens
årsberetning for 2015 kan læses på www.boliggaarden.dk.
Afdelingsbestyrelsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder
og aktiviteter, der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig
at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen
Administrationen

05-09-2016
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Huslejebudget forslag
Renter og afdrag på
kreditforeningslån

De 5 væsentligste ændringer:
1. Ekstraordinære indtægter
2. Renter og afdrag på forbedringslån
3. Andre henlæggelser
4. Vandafgift
5. Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber

21.323.500
16.277.000
4.397.500
1.672.000
1.140.500

24%
16%

25%
20%

15%

Offentlige og andre faste
udgifter

Variable udgifter
Henlæggelser i alt
Ekstraordinære udgifter

Huslejeudvikling for afdelingen:
Antal m2
- Bolig på 45 kvm
- Bolig på 55 kvm
- Bolig på 65 kvm
- Bolig på 75 kvm
- Bolig på 85 kvm
- Bolig på 95 kvm
- Bolig på 105 kvm
- Bolig på 115 kvm

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:
Månedlig stigning
56,32
68,83
81,35
93,86
106,38
118,89
131,41
143,92

Årlig stigning
675,80
825,98
976,16
1.126,33
1.276,51
1.426,69
1.576,87
1.727,05

Specifikation af udvalgte budgetposter
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.
Tilvalg RD1096.1597.082 - udløber år 2018
Garager 02270240000107 - udløber år 2017
CTS anlæg og opgange RD 1096.1597.139 - udløber år 2019
Vandbesp. foranstaltninger RD 1096.1597.090 - udløber år 2039
Kobber i vandet RD 1096.1597.089 - udløber år 2039
Ombyg. 4-vær og trinette - I etape - udløber år 2036-2039
Miljøforanstaltninger - udløber år 2031
Modernisering trinettelejl. - udløber år 2030-2032
Ombygning brugsvandsinstallationer - udløber år 2025
Renovering - udløber år 2044-2045
Rør projekt - udløber år 2041
Seniorboliger RD 1096.1597.128 - udløber år 2044
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.
Tilvalg renovering II afskrivning

Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

Budget
94.000
99.000
692.500
750.000
192.000
514.000
786.000
161.000
349.500
24.420.500
2.295.500
1.411.000
Budget
756.000

Side 2 af 4
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Huslejebudget forslag
Forslag til budget for 2017

Beskrivelse

Regnskab
2015

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Ændring

UDGIFTER
105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån

32.606.992

34.980.000

33.480.000

33.480.000

0

106 - Ejendomsskat
107 - Vandafgift
109 - Renovation
110 - Forsikring
111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber
112 - Administrationsbidrag
Offentlige og andre faste udgifter i alt

4.881.333
1.057.789
3.708.400
2.241.462
5.764.683
7.156.857
24.810.524

5.610.000
996.000
3.461.000
2.576.000
6.043.000
7.151.000
25.837.000

5.298.000
1.000.000
3.752.000
2.410.000
4.870.000
7.490.000
24.820.000

5.098.000
2.672.000
3.927.500
2.350.500
6.010.500
7.600.000
27.658.500

-200.000
1.672.000
175.500
-59.500
1.140.500
110.000
2.838.500

114 - Renholdelse
115 - Almindelig vedligeholdelse
116 - Planlagt vedligeholdelse
- - dækkes af henlæggelser
117 - Istandsættelse ved fraflytning
- - dækkes af henlæggelser
118 - Drift af fællesfaciliteter
119 - Diverse udgifter
Variable udgifter i alt

9.484.665
6.758.186
16.333.973
-16.333.973
1.073.182
-1.073.182
2.400.549
1.899.284
20.542.683

11.487.000
6.175.000
15.754.077
-15.754.077
0
0
2.177.000
1.513.000
21.352.000

11.241.000
6.300.000
14.022.389
-14.022.389
0
0
2.501.000
1.338.000
21.380.000

10.596.500
6.545.000
17.605.000
-17.605.000
0
0
2.521.000
1.412.500
21.075.000

-644.500
245.000
3.582.611
-3.582.611
0
0
20.000
74.500
-305.000

120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse
121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning
124 - Andre henlæggelser
Henlæggelser i alt

14.475.000
1.250.000
555.000
4.775.372
21.055.372

14.475.000
1.250.000
555.000
3.200.000
19.480.000

15.115.000
1.250.000
567.000
635.000
17.567.000

14.485.000
1.250.000
560.500
5.032.500
21.328.000

-630.000
0
-6.500
4.397.500
3.761.000

125 - Renter og afdrag på forbedringslån
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.
129 - 1. Tab ved lejeledighed m.v.
129 - 2. Dækket af Dispositionsfonden
130 - 1. Tab ved fraflytninger
130 - 2. Dækket af tidligere henlæggelser
130 - 3. Dækket af dispositionsfonden
- Andre ekstraordinære udgifter
Ekstraordinære udgifter i alt

3.739.310
666.264
27.224
-27.224
3.071.712
-555.060
-2.516.652
1.124.753
5.530.327

3.789.000
290.000
0
0
0
0
0
488.000
4.567.000

15.488.000
830.000
0
0
0
0
0
1.035.000
17.353.000

31.765.000 16.277.000
756.000
-74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497.000
-538.000
33.018.000 15.665.000

104.545.899

106.216.000

114.600.000

136.559.500 21.959.500

10.616

0

0

Total

104.556.515

106.216.000

114.600.000

136.559.500 21.959.500

INDTÆGTER
201 - Huslejeindtægter
202 - Renteindtægter
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter
203 - Overført fra opsamlet resultat
208 - Ekstraordinære indtægter
Samlede indtægter
Årets underskud overført

102.766.818
0
1.407.161
0
318.556
104.492.535
0

104.742.000
129.000
1.345.000
0
0
106.216.000

112.496.000
129.000
1.345.000
630.000
0
114.600.000

111.898.000
-598.000
0
-129.000
1.262.000
-83.000
0
-630.000
21.323.500 21.323.500
134.483.500 19.883.500

Total

104.492.535

106.216.000

114.600.000

134.483.500 19.883.500

Samlede udgifter
Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til:
- Overført til opsamlet resultat

Lejeforhøjelse
Indflydelse
Ringe indflydelse
Ingen indflydelse

0

2.076.000

0
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Huslejebudget forslag
Særlige bemærkninger til husleje:
Månedligt antennebidrag for 2017 : Grundpakke kr. 127,- Mellempakke kr. 327,- Fuldpakke kr. 447,-

Afdelingen generelt:
Lejlighedsfordeling
Familieboliger
I alt

Areal i alt kvm.
138.236
138.236

Antal lejemål
1.740
1.740

Tilskud fra dispositionsfonden
Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 27.224 til dækning af udgifter til tomgang
Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 2.516.652 til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger kr. 316 pr. lejemål

Antal fraflytninger
Der har i perioden 1. januar til 31. december 2015 været 197 fraflytninger.

Nøgletal fra regnskabet 2015
Nøgletal
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401
Konto 402, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning
Opsamlet resultat, konto 407

Regnskab 2015
21.973.745
1.349.539
1.575.874
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Budget 2017
Økonomi for 11 lokalområder

I alt

Pr. boligblok

Bygninger
Grønne områder m.v.

2.382.600
399.000

41.800
7.000

I alt

2.781.600

48.800

Udgifter til kontorhold,
edb, møder mm.

176.000

16.000

Vapnagaards Fællesbestyrelse

Vapnagaard ServiceCenter
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BoliggÃ¥rden
MÃ¦ngdeliste

Planlagt vedligeholdelses i 2017
Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

\\HELSBO05\data\EGBolig2\webrapporter\DVstam\maengdeliste\DVforside-sup-16-09-13.rpt

Afdeling 24

Fag:

Kriterier:

bt.kom.sam

bt.ele

bk.væg

bk.vin

bk.ovf

Gruppe

11605400

11605800

11605800

11602200

11602600

11603600

Konto

Varmecentral, vedligehold og service

Legionella, forebyggelse

Dørtelefonsystemet

Elevatorer, service

Kældervægge og terrændæk, forebyggelse af
vandskader

Markiser, vedligehold og udskiftning

Flyttelejligheder

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

965.000,00

2.400.000,00

500.000,00

100.000,00

50.000,00

25.000,00

300.000,00

125.000,00

4.700.000,00

Enhedspris

230.000,00

965.000,00

2.400.000,00

500.000,00

100.000,00

50.000,00

25.000,00

300.000,00

125.000,00

4.700.000,00

Ialt

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Int.

2011

2016

2017

2011

2015

2017

2014

2011

2013

2011

Start

Periode:

bt.van.rør
11605500

Vaskeri, planlagt udskiftning

1

230.000,00

Selskab 1
Afsnit 0

bt.var.mål
11605600

Vaskeri, service på maskiner og sæbedosering

1

Aktivitet

bt.vas
11605600

CTS-anlæg, ventilation og energistyring

01-09-2016
red

08:30
2

Stop

tk.bel

mk.trk

bk.væg

bi.hvi

ti.sby

mu.mas

11605100

11601100

11606100

11602200

11603100

11601300

11606100

Køkken, nødvendig udskiftning

Kloak, brønde og jordledninger

Stier og trapper i terræn

Gartnergården, nyanskaffelser og leje af materiel

Skimmelsvamp i lejemål

Køl/frys og komfurer, planlagt udskiftning

Containergårde og garager, vedligeholdelse

Traktor, indkøb serviceafsnit 3

Emhætter, udskiftning

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100.000,00

150.000,00

100.000,00

600.000,00

450.000,00

700.000,00

100.000,00

2.000.000,00

150.000,00

150.000,00

650.000,00

100.000,00

150.000,00

100.000,00

600.000,00

450.000,00

700.000,00

100.000,00

2.000.000,00

150.000,00

150.000,00

650.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2011

2016

2012

2011

2017

2017

2016

2017

2013

2017

2017

2017

2030

Udført

tt.afl.led

11603300

Graffiti-bekæmpelse, serviceaftale

1

2017

bi.køk

11602200

Molokker, service og vask

Bygningsdel

bt.vas.sam
11605700

Tilstandsdato 01-01-2017

bt.ven.sam

bk.ovf

11601300

bt.ven.uar

mu.aff
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BoliggÃ¥rden
MÃ¦ngdeliste

Planlagt vedligeholdelses i 2017
Boliggården - afd. 24 Vapnagaard
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Afdeling 24

Fag:

Kriterier:

ti.sby

bk.vin

ti.leg

bi.hvi

tk.heg

tk.bel

Gruppe

11602600

11601300

11602600

11601300

11603100

11601100

11601100

Konto

Serviceafsnit, vedl. og service på redskaber og
maskiner

Vinduer og døre, smøring/justering

Gl. Vapnagård og Servicecenter

Dugruder, udskiftning

Legepladser i fællesområder, inspektion og
vedligeholdelse

Køl/frys og komfurer, udskiftning og nødvendig
reparation

Hegn, vedligeholdelse

P-pladser

Aktivitet

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

400.000,00

150.000,00

50.000,00

150.000,00

580.000,00

30.000,00

50.000,00

300.000,00

100.000,00

1.000.000,00

Enhedspris

100.000,00

400.000,00

150.000,00

50.000,00

150.000,00

580.000,00

30.000,00

50.000,00

300.000,00

100.000,00

1.000.000,00

Ialt

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Int.

2017

2011

2011

2017

2017

2016

2016

2011

2013

2016

2013

2017

Start

01-01-2017

bk.vin
11606100

Gartnergården, vedl. og service på redskaber og
maskiner

1

100.000,00

150.000,00

Periode:

mu.red
11606100

Områdernes udearealer, samlet budget

1

150.000,00

Selskab 1
Afsnit 0

mu.red
11601400

Gartnergården, indkøb af jord, grus, gødning m.v.

1

Tilstandsdato 01-01-2017

tb.træ
11601400

Grønt udvalg, rådighedsbeløb til beplantning

Bygningsdel

tb.træ
11601400

17.605.000,00

tb.træ
I Alt

01-09-2016
red

Udført

08:30
3

Stop

2019
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Indkomne forslag til Fællesmødet 2016
1.
Forretningsudvalget indstiller, at årsmødet godkender, at der søges om støtte hos Landsbyggefonden
(LBF) under de nye krav, som LBF stiller. Der ansøges
om midler til en 4-årig periode fra 2018-2021 til en
samlet helhedsplan for Vapnagaard og Nøjsomhed:
Helhedsplanen Helsingør. Helhedsplanen Helsingør
er medfinansieret af Vapnagaard, Nøjsomhed og
Helsingør Kommune.
Hovedindsatser:
Helhedsplanen Helsingør vil operere med aktiviteter
inden for de fire indsatsområder, som støttes af LBF,
nemlig:
Tryghed og Trivsel, hvor der fortsat vil være fokus
på at styrke samarbejde, netværk og aktiviteter
på tværs af alder, sprog og etnicitet og på tværs af
bolig- og lokalområde. Samtidig vil der fortsat være
fokus på rekruttering af nye medlemmer til beboerdemokratiet, aktivitetsudvalg og andre frivillige
grupperinger såsom fx bydelsmødre, fædregruppe,
BoGro og lignende, som arbejder for at gøre en
forskel i deres boligområde. De boligsociale medarbejdere vil også fortsat understøtte de faste og
traditionsbundne aktiviteter, som udfolder sig i og
omkring boligområderne som for eksempelvis gadeteaterfestival samt arrangementer som juletræs-,
fastelavns- og sankthansfest.
Set i lyset af de økonomiske problemer, som både
kontanthjælpsreformen og integrationsloven kan
betyde for en stor gruppe beboere og for hele familier i bebyggelserne, vil der også afsættes ressourcer
til, at beboerne kan få kyndig rådgivning og vejledning om gæld og andre økonomiske forhold samt
om for eksempel sundhed, børn, skole, fritidsliv og
kontakt til kommunen.
Kriminalpræventiv, hvor omdrejningspunktet fortsat vil være at støtte afdelingernes udsatte børn og
unge i at benytte positive alternativer til den gadeorienterede livsstil i form af indslusning i de lokalt
etablerede klubber, foreninger og idrætsliv. Dette
udmøntes ved specifikke projekter og samarbejdsaftaler, som vil blive tilrettelagt med vores lokale
samarbejdspartnere fra kommune, forenings- og
idrætsliv.
Forældre og Forebyggelse, hvor fokus vil være på

projekter og initiativer, som retter sig mod en tidlig
forebyggende indsats. Der skal samarbejdes med
sundhedsplejersker, daginstitutioner, skoler, sprogstøttekorps, familieafdeling og SSP. Omdrejningspunktet er at indgå i samarbejder, hvor vi støtter
boligområdernes udsatte børn, unge og familier i
konkrete aktiviteter såsom Familiecamps, kurser
og højskoleophold. Derudover tilbydes forældrene
støtte, råd og vejledning i forhold til forældrerollen
ved b.la. særligt tilrettelagte temaforløb, hvor kommunens aktører også vil spille en væsentlig rolle.
Uddannelse og Beskæftigelse, hvor der sættes fokus på at støtte boligafdelingernes børn og unge i
bedre at blive i stand til at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse. De unge tilbydes
vejledning, viden og erfaring med både uddannelsessystemet og jobmarkedet i form af lommepengejobs internt i afdelingerne. Der vil også blive indgået
samarbejdsaftaler med de kommunale institutioner
(Villa Fem, Tetriz, CUBE og SSP) og med det private
erhvervsliv om særligt tilrettelagte mentorforløb,
samt tilbudt uddannelsesvejledning lokalt i forskellige former såsom f.eks. virksomhedsbesøg.
Organisering:
Organiseringen af den nye helhedsplan – Helhedsplanen Helsingør - følger det spor vi kender i dag
med boligsociale medarbejdere i henholdsvis Vapnagaard og Nøjsomhed. Der arbejdes med lokale
projekter og initiativer samt tværgående projektkoordinatorer, som arbejder med projekter, der er
fælles for begge boligområder. Derudover er der en
projektleder af Helhedsplanen Helsingør.
Økonomi:
Det samlede budget for Helhedsplan Helsingør udgør 36.290.000 kr. i den 4-årige periode. Der søges
om 25.265.000 kr. i tilskud fra Landsbyggefonden.
Egenfinansieringen fra de to boligafdelinger udgør
2.940.000 kr. (497.000 kr. pr. år fra Vapnagaard).
Helsingør Kommune bidrager med 8.084.000 kr. Den
samlede medfinansiering udgør 30 % af det samlede
budget. Helsingør kommunes medfinansiering er
bekræftet af Helsingør Kommune.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget

14 - Årsmødet Vapnagaard 2016

Indkomne forslag til Fællesmødet 2016
2.
Bestyrelsen ”Sporegangen Vest” stiller foreslag om
at det skal være op til den lokale bestyrelse, sammen med områdets beboere, at træffe beslutning
om de bloknære bede, herunder eventuelt helt at
nedlægge dem og så græs. I bede der vender mod
nord, har det ved mange tidligere forsøg vist sig
at planter trives dårligt og at mos og grønalger får
overhånd. Dertil skal lægges at en del ønsker at der
igen kan stilles bænke ved opgangen så man kan få
skygge på de varme dage.
P.B.V.
Sporegangen Vest
Klaus B. Poulsen
3.
Sporegangen Vest foreslår at det skal være op til den
lokale bestyrelse sammen med beboerne at tage
stilling til evt. fældning og udtyndning af eksisterende beplantning. Det vil være svært for evt. grønt
udvalg eller andre, at se hvilken betydning det har
for de beboere der er berørt af for høje træer, eller
for tæt beplantning og de gener der opstår heraf.
P.B.V.
Sporegangen Vest
Klaus B. Poulsen
4.
Sporegangen Vest stiller foreslag om, at efter planlagt og igangsat oprydning i hække og bloknære
bede, udført af afdelingen, skal vi tilbage til den
tidligere ordning med (4) funtionærer i vores team,
som efterfølgende varetager vedligeholdelsen af
de grønne områder. Vi har konstateret at det er en
kamp at få klippet hækkene og når det sker, ligner
det hastværksarbejde, dertil kommer at der kun bliver klippet græs såfremt man kan blive siddende på
traktoren, græstrimmeren er et ”fy”ord.
P.B.V.
Sporegangen Vest
Klaus B. Poulsen
5.
Da der er blevet vedtaget en ny lov om TV i almene
boliger d. 08/06-2016, forslår jeg at, vi ophæver aftalen med You-see, da lov nr 643 af 08/06-2016 gør
dette muligt, der skal gives mulighed for at man selv

kan vælge sine tv-pakker, så man ikke er bundet til
You-see og deres tv-pakker.Loven sige i §4 stk. 2.2 at
det er muligt at opsige aftalen i udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet
fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt,
hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.
Så jeg forslår at tv gives frit på Vapnagaard, så hurtig
det er muligt, så alle beboere selv kan vælge de tv
kanaler de vil se.
Venlig hilsen
Kim Falk, Hestens Bakke 11
6.
Bestyrelsen foreslår, at vi på Vapnagaard etablerer
fælles handicapparkeringspladser – efterhånden
som renoveringen af parkeringspladserne skrider
frem og at disse opmarkeres med synlige parkeringsbåse.
Når en parkeringsplads således er markeret med
fælles handicapparkering udstedes ikke flere personlige handicapparkeringstilladelser til denne parkeringsplads.
Handicapparkeringspladserne etableres i samarbejde med områdebestyrelserne for at få den mest
hensigstmæssige placering af disse.
Fællesbestyrelsen på Vapnagaard
7.
Jeg foreslår, at Vapnyt skal bringe alle modtagne
indlæg, der er modtaget inden bladets deadline for
udgivelsen. Det er dog et krav, at indlægget er af
lødig karakter og overholder landets love (injurielovgivning m.m.) efter følgende prioritet:
1. Indlæg fra myndighederne. 2. Indlæg fra boligselskabet. 3. Indlæg fra Fællesbestyrelsen. 4. Indlæg fra
områdebestyrelserne. 5. Indlæg fra private, herunder klubber og foreninger på Vapnagaard. 6. Indlæg
fra private, herunder klubber og foreninger uden for
Vapnagaard.
Først efter prioritetslisten er overholdt kan andre
indlæg bringes. Er der indlæg, der ikke kan bringes
på grund af pladsmangel, meddeles dette til den/
dem, der har fremsendt dette. Indlægget bringes
som første prioritet i næste nummer af Vapnyt med
en forklaring på, hvorfor det ikke er bragt før.
Carsten Vibæk Hansen, Piskesmældet 1
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8.
Vil forslå at der bliver sat skilte op i Vapnagaard,
med oversigt over vejene og rød ring med her står
du. De skal være rundt omkring i Vapnagaard, så
man kan finde de forskellige veje.
Jeg render rundt (og sikkert nok også mange andre)
som i en labyrint.
Med venlig hilsen
Linda Jensen, Folehaven 5
9.
Jeg foreslår at der bliver afstemning for ændring af
reglen om et husdyr pr. bolig.
Jeg vil gætte på at 90% af dem der har husdyr på
Vapnagård, har mere end et husdyr. Flere andre boligselskaber har ændret reglerne for at have mere
end et husdyr, fordi det er bevist at husdyr som
hunde og katte har det bedst med selskab af et andet dyr. Jeg foreslår derfor at vi også ændrer det, så
det bliver muligt at have f.eks. 2 hunde, 2 katte eller
en kat og en hund.
Mvh
Nina, Horsedammen.
10.
Kælderen i opgang rytterbakken 7,8,9 trænger til
en omgang maling, den ser meget beskidt ud, hvis
hoveddøren er lukket i noget tid så begynder hele
kælderen at lugte grimt.
vh.
Rawand, Rytterbakken
11.
Parkeringpladser: hvis man kommer sent hjem så er
der ofte ingen ledige p-pladser, og på visse tider er
en del p-pladser optaget af trailer, campingvogne
osv. Man skal organisere det på en bedre måde, så
en trailer ikke tager en p-plads i flere uger/måneder, og hvis man holder parkeret ulovligt pga. ingen
ledige p-pladser, så får man en p-bøde. Det er ikke i
orden.
vh.
Rawand, Rytterbakken
12.
Jeg foreslår, at vigtige informationer som har betyd-

ning for det ene eller det andet skal sendes på flere
sprog, for at indrage så mange bebore som muligt.
Mange forstår ikke de informationer der bliver
sendt ud. Det er rigtigt nok at alle husstande har en
eller flere som kan tale og forstår dansk, men det
er ikke altid informationerne bliver leveret korrekt
og man forstår hvilke konsekvenser det har. Om det
er udskiftning af MGO pladerne, planterne i områderne, hærværk, huslejestigning pga. det ene eller
det andet o.s.v.
Jeg mener, jo flere der får informationer jo større
chance er der for at folk vil deltage aktivt i områderne, og være med til at skabe en tryggere miljø
for alle som bor her.
Jeg vil gerne melde mig frivilligt til det, og kender
andre der vil gør det.
vh.
Rawand, Rytterbakken
13.
Jeg foreslår udskiftning af fælles-belysning til noget
mere energibesparende, såsom i kælderen og måske udendørsbelysning. Hvis økonomien tillader det
lige pt.
vh.
Rawand, Rytterbakken
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Husk dit områdemøde
Vapnagaard er opdelt i 11 lokalområder, og hvert område har sin
egen bestyrelse og sine egne midler til lokale opgaver.
I ugerne efter årsmødet i Laden holder områderne deres egne møder
- områdemødet.
På områdemødet bliver der blandt andet valgt bestyrelse, og det er
her - på dit lokale områdsemøde, at din indflydelse på Vapnagaard
starter.
Hvis du har forlagt din indkaldelse til dit områdemøde, så kontakt din
områdeformand for at høre, hvor og hvornår der er møde.

Kom i god tid der er kaffe
og morgenbrød
før Fællesmødet

