
Fællesbestyrelsesmøde den 10. april 2018. 

 

Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen, Sussi Kabat, Jytte 

Zwisler i stedet for Marianne Larsen, Steffen Redder, Ole Karlson, Rie Skjoldmose, Jack Sieler-

Holm, Klaus Christensen, Solveig Abildgaard-Jensen, Marianne Olsen, Klaus Poulsen, Jan Pihl, Jacob 

Jürs, Steen Pedersen. 

Afbud: Rebecca Dyrby, Süleyman Benli, Sarah Staal 

Dagsorden: 

Vi bød velkommen til Solveig, som er ny formand i område 79. Hun har boet på Vapnagaard i 15 

år. Hun glæder sig til at komme i gang med arbejdet i en helt ny bestyrelse. Hun arbejder som It- 

konsulent. Har tidligere arbejdet hos BL. 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Orientering om korrespondance og begivenheder 

 

a. Fernisering den 13. april 2018 kl. 14.00 – Malergruppen Vapnagaard udstiller. 

Anje synes, at det ville være hyggeligt hvis bestyrelsen deltager. 

b. Store skraldedag den 22. april 2018 – Helhedsplanen 

Der er gratis morgenmad og frokost. Det er en konkurrence mellem Vapnagaard og 

Nøjsomheden, vi håber at mange vil deltage så Vapnagaard kan vinde. 

c. Danmark spiser sammen den 25. april 2018 i Laden – Aktivitetsudvalget, Helhedsplanen og 

Madvognen. 

Der bliver sendt en stafet ud med invitationer, som Borgmester Benedicte Kjær, skal skyde 

i værk. 

d. Temaaften – Boliggården den 17. maj 2018. 

e. Repræsentantskabsmøde - Boliggården den 30. maj 2018 – LO-skolen. Alle skal deltage 

med en fra bestyrelse. 

 

3. Orientering fra Helhedsplanen (ved Jacob Jürs – i stedet for Sarah Staal) 

Præmien til den Store Skralddag er en Gylden Snapper, som vi meget gerne vil vinde – så 

støt om arrangementet! 

Der er færre penge til Lommepenge projektet, det kommer til, at betyde at man vil prøve 

at, samle opslag i et månedsopslag eller dele flere ud på en gang. 

Anje opfordre til, at man går hjem og snakker med sin bestyrelse om, at finde en der kan 

være behjælpelig med at omdele opslag. 

 

Påskejagten gik meget godt, og der er blev fundet 3 vindere og præmien var en familie 

billet til Søfarts museet. Det er noget man vil arbejde på, at gøre det til en tradition.  

Beboerpuljen, der er ikke kommet nogen ansøgninger. Man er meget velkommen til, at 

søge puljen til aktiviteter.   



 

4. Orientering fra mediemedarbejderen 

Mikkel Frank er blevet ansat på fuldtid, hans opgaver vil primært være, at styre 

hjemmesiden og Vapnagaard Nyt. Jacob vil være en del på Boliggården. 

En stor opgave er at arbejde med Persondataforordningen i forbindelse med den nye 

Persondata lov. Der er nogle nye krav, som berører alle beboer - som skal give div. 

tilladelser på ”min side” på Boliggårdens hjemmeside. Der vil komme mere information ud 

til beboerne inden sommerferien. 

Der skal være mere styr på registrering af vores hjertestarter, da det også har betydning for 

hjerteløbere.  

 

a. Pjece om klageregler?? 

Der er ikke noget nyt. 

b. Andet 

Der var ikke andet. 

 

5. Orientering fra inspektørerne: 

a. Ombygning i Cafeen 

Man er godt i gang, man skal lave en serveringsdisk. Det betyder, at der skal brydes en væg 

ned. Der skal nye gulve og males. Man forventer at være færdig omkring 1. juni 2018. 

b. Plankeværker/havehegn – hvor er vi. 

Man arbejder på det, bestyrelse vil blive orienteret snarest muligt. 

 

c. Råderet og køkkener – hvor er vi.  

Der vil blive holdt nogle møder snarest, så vi kan får lavet en ansøgning. Der skal evt. laves 

en arbejdsgruppe som skal lave et råderetskatalog.  

 

d. Flyttedato fra de blå. 

De flytter ind mandag den 18. april. Man er ved, at lave sidste ting færdige. Baderummene 

er man i gang med, og man forventer, det står færdigt om en måned. 

 

e. Samlet indkøb af pavilloner. 

Der bliver indhentet tilbud på dem, i løbet af kort tid. 

 

f. Køb af pærer til ovn o.l. i Servicecenteret. 

De er købt ind, og de kan købes ved henvendelse i Servicecenteret, de vil blive faktureret 

over huslejen. 

 

 

 

 



 

 

g. Andet 

Der er mange små opgaver, og de har meget travlt og mangler nogle resurser, men man er 

ved, at omstruktureret de forskellige opgaver. 

6:   Spørgsmål – kommentarer til referater. 

Der var ikke nogen kommentarer. 

 

7:   Forretningsudvalget 

 

a. Runde om Samarbejdsdagen. 

Anje takkede for en god konference. Den var rigtigt godt sammensat, men nogle gode 

emner. Vi vil gennemgå de noter, der kom op i de 2 workshops, på næste Fællesbestyrelse.   

 

b. Faste bordtelefoner – afskaffelse af?? 

Vi skal ikke have bordtelefoner i bestyrelsen, dem der har nogen stående skal aflevere den 

i Servicecenteret.  

 

c. Forslag om at flytte Fællesbestyrelsesmødet fra den 1. tirsdag i måneden til 2. tirsdag i 

måneden. 

Der blev stemt ja, til at vi ændre vores møde dag til den 2. tirsdag i måneden – det bliver 

indført fra August 2018. 

 

d. Hjertestarteren – er de etableret? 

Den er sat op ved Seniorblokken, pr. dags dato 

 

e. Er vaskerireglerne omtalt og ophængt i alle områder? 

De ligger i trykken, og de bliver snart omdelt. 

 

f. Møbler – Servicecentret? 

Indtil videre beholder man de møbler der er stående. 

Der var en snak om afskærmning til, når man sidder ved computeren. Et flertal mente, det 

ikke var nødvendigt, da man også skal kunne holde øje med brugen af den. Man vil, når der 

kommer en computer mere, prøve at stille dem lidt mere hensigtsmæssigt, så man kan 

sidde lidt mere privat. 

 

g. Husk at aflevere kasserapporter for første kvartal. 

Det er vigtigt at man får afleveret, det hurtigst muligt. 

 

h. Opfordring til at alle hjælper alle med at gå på www.skrivunder.net og skriver under på 

at regeringen skal holde fingrene fra lejernes penge. 

Jacob, har lagt det op på hjemmesiden. Anje forslog, at man kunne lave en underskrifts 

indsamling i servicecenteret – det vil Anje arbejde videre med.  

 



 

 

i. Sct. Hans – planer v. Ole Karlsson. 

Den nye forpagter af cafeen kommer til, at stå for alt mad og drikkevarer i forbindelse med 

arrangementet. Man er ved at kigge på de forlystelser, som man vil have på dagen. Man er 

også ved at kigge på andre muligheder, da nogle beboere er kommet med nogle ideer. Der 

er indkøbt en popcorn og sluchice maskine. Båltaleren bliver direktøren fra Boliggården 

Lars Gruby. Ole og Birger har ansvaret for brandslukkeren i forbindelse med Sct. Hans – da 

man ellers kan få en bøde hvis Brandtilsynet kommer. 

 

8: Nyt fra områderne 

Klaus C. fra område 78, har holdt blokmøder – og det var et rigtigt godt møde. 

Susie fra område 72, går af som formand i nær fremtid.  

 

9: Eventuelt 

Markvandringer skal aftales med Ulrik. 

Anje skal sammen med Jacob, finde en dato til mødet med medieudvalget. 

 

10: Hvad bør vi orientere til beboerne. 

Køb af pærer til ovnen i Servicecenteret. 

 

11: Næste møder: 

Tirsdag den 8. maj 2018, tirsdag den 12. juni 2018.  

 

 

 

Formand     Referent 

Anje Holmstad    Solgerd Jørgensen 


