Fællesbestyrelsesmøde den 8. maj 2018.
Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen,
Jette Kjær, Marianne Larsen, Steffen Redder, Ole Karlsson, Rie Skjoldmose, Jack Sieler-Holm, Klaus
Christensen, Solveig Abildgaard-Jensen, Marianne Olsen, Klaus Poulsen, Jacob Jürs, Sarah Staal,
Jan Thomsen.
Afbud: Rebecca Dyrby og Jan Pihl.
Dagsorden:
Kulturhus Syd – Samarbejde:
Anette takkede for velkomsten, hun er meget glad for at, være kommet tilbage.
Hendes primære arbejde er at få nogle arrangementer ind i Kulturhuset.
En af de ting som hun synes er svært er, kommunikation ud af huset, hun mangler, at der kommer
nogle flere til de arrangementer som bliver afholdt i Kulturhuset, det er uanset om det er børn,
unge eller ældre.
Man reklamerer på Vapnagaards hjemmeside, og på Facebook – også i de grupper der er i Helsingør
med arrangementer.
Hun håber på, at få et samarbejde med bestyrelsen om hvordan vi når bedre ud til beboerne.
Klaus P. mente, at man evt. skulle få en ”Menu” opslag med et månedsprogram. Jacob sagde, at det
var en god ide, men at der så skal være mere struktur over hvor når tingene skal afleveres. Så man
kan få flest ting med på opslaget.
FU vil kigge på økonomien til en ”Menu holder” i år, evt. bliver det først i budget 2019.
Klaus P. arbejder på muligheder og pris, og tage det med til næste møde.
Anje spurgte ind til om man i hver områdebestyrelse kunne finde en person, som kunne dele et
opslag op. Det var der stemning for. Sarah sagde også, at man evt. kunne bruge lommepenge unge
engang imellem.
Anette havde et ønske om at hvis man finder nogen der kan dele ud, så ville hun gerne have en liste
over hvem de kontakte – vi henstillede til, at hun kunne skrive til formændene for
områdebestyrelserne.
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om korrespondance og begivenheder
a. Repræsentantskabsmøde - Boliggården den 30. maj 2018 – LO-skolen.
b. Årsmøde – Laden – 16. september 2018 kl. 9.00.
3. Orientering fra Helhedsplanen.
John Larsen er fratrådt sin stilling hos de boligsociale medarbejdere. Man har i den
forbindelse ansat Anette Juel. Carlsen i 7 timer. Hun skal primært hjælpe til med
lektiecafeen.
Der er begrænsning af lommepenge, og de opslag der skal ud – bliver omdelt om
tirsdagen.
Der har været en gode arrangementer, bl.a. skraldedagen og Danmark spiser sammen.
Sarah sendte en stor ros til de frivillige der hjalp til med arrangementerne
Der bliver afholdt en fodboldturnering den 13. maj 2018. Turneringen er i iværksat af
Ungerådet – som består af unge fra Vapnagaard.
Der er gadeidrætsdag i Multiparken den 26. maj 2018.
Billedskolen er i Kulturhuset i sommerferien, hver mandag kl. 12-15 i ugerne 28, 29, 30 og
31.
Middag for kvinder den 20. juni 2018 kl. 18-20 i Laden – Verdens sirener kommer og
synger.
Kirsten tager sammen med Sarah og Ole K. til Sæby på ferie med 54 skønne beboere fra
Vapnagaard
Passagefestival den 1. august 2018 – der kommer til at være 3 forestillinger på
Vapnagaard om eftermiddagen/aftenen: Et dukketeater I Kulturhus Syd, en akrobatisk
forestilling ude foran Servicecenteret. Og en vandreforestilling som aften, hvor der bliver
sat 5-6 scener op, rundt om på Vapnagaard. Og så går man rundt i samlet folk til
forskellige scener. Derudover kommer der en cykelinstallation/legeplads der kommer til
at stå ude foran Servicecenteret hele eftermiddagen.
Der har været mødet i netværksgruppen, med SSP, kommunen og politiet. Man er i gang
med at lave et opslag om Ramadanen.
Der et samarbejde mellem Nordvest skolen og Gurrevejens skolen, i forbindelse med
skole/hjemsamtaler.
Familielab i Troldehøj og VillaKulla, hvor man skal arbejde med forældre om hvad de
tænker om deres børn går i institution og hvad man evt. kan gøre bedre.
Der blev snakket om udendørs loppemarked. Der blev snakkede om at holde det nede i
forbindelse med Trelleborg haven. Der var så snak om at lave ”Car Sales” hvor masælger
sine ting fra bagagerummet på bilen. Sarah og Birger arbejder videre med div.

muligheder. Man vil gerne vil gøre det meget mere synligt. Der skal reklameres meget
mere.
4. Orientering fra mediemedarbejderen
Der var været møde i Medieudvalget, og det første møde handlede om, hvad der skal
informeres og arbejde med. Man vil mødes 2 gange om året.
Anette Juhl vil gå ind i udvalget, som repræsentant for Kulturhuset.
a. Pjece om klageregler??
Der er ikke noget nyt, og der kommer nok ikke noget nyt.
b. Andet.
Bendt og Jytte Olsen, er stoppet med at styre Vapnagaards Facebook. Opgaven med at
lægge ting op, er overgået til Mediekontoret.
5. Orientering fra inspektørerne:
a. Ombygning i Cafeen
Ombygning er færdig den 1. juni 2018. Anje vil arbejde på at vi evt. kan spise der den 12.
juni 2018. Det afhænger om hun når, at få borde og stole ind.
b. Plankeværker – hvor er vi.
Der bliver skriftet plankeværker i Blok 34 og 51 i foråret. Og i efteråret bliver det i Blok 27
og 37. Beboerne får en skrivelse ud med information, samt et afkrydsningsskema i forhold
til tilvalg/fravalg.
Ole rykker for svar fra Jan vedr. ansøgning i lokalet.
c. Råderet og køkkener – hvor er vi.
Kommer på næste møde
d. Flyttedato fra de blå.
De blå er delvist flytte over i Blishøj 18. Man venter på at baderummet bliver færdigt, det
forventes at være færdigt om ca. 3 uger.
e. Samlet indkøb af pavilloner.
Kommer på næste møde.

f. Køb af pærer til ovn o.l. i Servicecenteret.
Det blev vedtaget på sidste møde.
g. Andet
Sundhedsplejerskerne flytter over i VillaKulla den 18. maj 2018.
6: Spørgsmål – kommentarer til referater.
Der arbejdes med at holde et stort møde med YouSee, hvor de kommer og fortæller om
nye tiltag.
7: Forretningsudvalget
a. Er vaskerireglerne omdelt og ophængt i alle områder?
De er ikke blevet trykt endnu. Anje arbejder videre med det.
b. Reglerne omkring valg af repræsentanter
Klaus P. spurgte om Repræsentantskabet, om hvorfor mødet er flyttet fra om efteråret til
foråret. Anje skal spørge Charlotte Olsen – så vi kan få en afklaring.
c. Hvem deltager i repræsentantskabsmødet (Anje, Solgerd + 11 mere).
Alle område deltager undtaget område 73 og 76. I stedet deltager Birger og Süleyman.
d. Forsat opfordring til at alle hjælper med at gå på www.skrivunder.net og skriver under
på at regeringen skal holde fingrene fra lejernes penge.
Social Demokraterne holder offentligt møde om ghettoplanerne den 14. maj kl. 16. 30 i
Kulturhus Syd
e. Sct. Hans – hvor er vi.
Der er styr på maden og på forlysterne, der er lidt problemer med musikken – det arbejder
man på.
Taleren er i øjeblikket hemmelig.
f. Forespørgsel fra Lars Gruby – Boliggården om Boliggårdens flag i vores flagstang i stedet
for en vimpel/skiltepolitik
Anje havde en forespørgsel fra direktøren fra Boliggården, om vi ville have Boliggårdens
flag i vores flagstang, for at reklamere for Boliggården. Vi havde en runde om bordet, og
der var stor stemning for, at det skal vi ikke. Jacob kom med en ide, om at indstille til

Hovedbestyrelse om, at lave en skiltepolitik om at sætte skilte op i de afdelinger som
tilhører Boliggården. Anje går videre med det.
g. Regnskabet – ligner et overskud.
Regnskabet ser godt ud, og det bliver fremlagt på Årsmødet i september.
8: Nyt fra områderne
Marianne O. har stadig problemer med stiler der ikke bliver sat på plads.
9: Eventuelt
Der er problemer med larm fra Laden, man arbejder på få styr på det.
10: Hvad bør vi orientere til beboerne.
Der er ikke noget lige i øjeblikket.
11: Næste møder:
Tirsdag den 8. maj 2018, tirsdag den 12. juni 2018 (sommerafslutning), Budgetmøde
(afventer dato), mandag den 13. august 2018, tirsdag den 11. september 2018, tirsdag den
9. oktober 2018, tirsdag den 13. november 2018, tirsdag den 11. december 2018 +
julefrokost.
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