1

Fællesbestyrelsesmøde
Mandag d. 07. september 2020 kl. 17.00
I Laden.
Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd
Jørgensen, Anita Pedersen, Jette Kjær, Marianne Larsen, Ole
Hoffmann, Rie Skjoldmose, Irene Johnsen, Jack Seiler-Holm, Klaus
Christensen, Marianne Lavesen, Diana Larsen i stedet for Klaus
Poulsen, Jan Pihl, Dennis Larsen, Jacob Jürs, Ulrik Krüger og Sarah
Staal.

Forslag til dagsorden
a. Godkendelse af referat fra den 10.08.2020
Referatet blev godkendt.

b. Orientering om korrespondance og begivenheder
a. 10.09.20 – Pizza I Trelleborg haven
b. 20.09.20 – Årsmøde i Helsingør Hallen
c. 24.09.20 – Repræsentantskabsmøde – Boliggården – i Laden – Der er
mødepligt.
d. 25.09.20 – Urban run i Nøjsomhed og Vapnagaard
e. 07.10.20 – Fællesspisning

c. Orientering fra Helhedsplanen.
a. Planer frem til næste møde.
De har haft hackaton, hvor nogle unge kvinder var ude og fortælle de unge piger
mellem 13-15-årige, om nymoderne teknologi.
De vil lave forløb med for de 16-17-årige.
De regner med, at kunne starte op med, at holde morgenmadcafé indendørs i
oktober måned.
Kirsten, bruger meget tid på at hjælpe beboere med breve om hjemsendelser,
og breve fra Kommunen.
Der kommer et forløb, om hvordan det er, at være forældre til en teenager. Det
er et tværgående samarbejde med Nøjsomhed. Der kommer nogen ud og holder
et oplæg om de problematikker, der kan være.
Der er middag for kvinder i kulturhuset den 16/9, hvor der kommer en fra
Kommunen, som vil fortælle om Corona.
Koncerten med Sommerland den 9/9 er udsat pga. af for lidt tilmeldte. De
arbejder på at få en ny dato.
Anje fortalte, at der er skåret i midler fra Landbyggefonden til sociale projekter.
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Man skal begynde at tænke kreativt, da man efter 2021 ikke vil få en
Helhedsplan i Vapnagaard.
Sheila stopper med udgangen af september, så man er i gang med at finde en
afløser for hende

d. Orientering fra inspektørerne og viceværterne – bl.a.:
a. Personalesituationen – Drift 1 – Total.
Pr. 1 september 2020 er driften fuldt bemandet. Så nu kan man lægge planer
for de forskellige arbejdsopgaver, der skal udføres.
b. Re-renovering

status.

Prøveperioderne for byggesagen er overstået, og kører nu videre efter den
planlagte byggeplan. Man er altid velkommen til at henvende sig i
servicecenteret, hvis man har spørgsmål om hvornår de kommer i ens blok og
hvis der er problemer når de arbejder i blokken.
c. Andet
Der var nogle spørgsmål vedr. vaskerierne. Især om ting der ikke er blevet lavet
og når, de sætter maskinerne bliver sat op, Ulrik og Dennis følger op på det.

e. Spørgsmål – kommentarer til referater fra eventuelle udvalg og andet,
der er indgået siden den 10.12.19. Evt. ønsker til udvalgenes
/arbejdsgruppernes næste møder??
Der har ikke været nogen møder siden sidst.

f. Forretningsudvalget. Herunder:
a. Gennemgang af forslagene til Årsmødet.
Vi gennemgik alle forslag, og der var en åben debat om de fremsendte forslag.
b. Servicecenteret – kan noget (seriøst og i.f.t. Corona situationen) gøres bedre?
Der var kun et ønske om at få en spritdispenser på 1. sal i servicecenteret. Ulrik
sørger for dette.
c. Skal vi arbejde med, at genåbne Laden for fester – imod betaling. Og hvordan
kontrolleres, at der aldrig kommer over 100?
Vi var alle enige om at vente med at åbne op, vi tager det op igen i på mødet i
januar 2021.
d. Fra sidste møde: Kan man ikke komme på Boliggårdens hjemmeside og se
referater mm, skal man kontakte Boliggården.
Anje fortalte, at hvis man stadig har problemer, så må man kontakte
Boliggården.
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e. Hjælp til referat til Årsmøde, fra Driftens side v. Anje
Anje forslog, at man evt. fik en eller 2 af driftssekretærerne til at hjælpe til med
at tage noterer til Årsmødet, det var der enighed om.
f.

Ændringer i Aktivitetsudvalget.
Ole Karlsson fortsætter frem til 31. oktober. Der vil først blive valgt en ny
formand, når alle områdemøder er afholdt. FU har overtaget økonomien indtil
videre, og kører denne i samarbejde med Sarah

g. Nyt fra områderne – IKKE sagsbehandling, der skal ordnes m.
viceværter mm.
h. Eventuelt.
Birger, spurgte ind til hvem der kommer til adgangskontrollen, der kommer 6
områdeformænd, de møder kl. 8.00.
Anje sørger for, at der kommer en drifts sekretær, som skal hjælpe til med
adgangskontrollen.

i. Næste møder: mandag den 11. oktober. Mandag den 9. november. Tirsdag
den 08. december – med julefrokost (hvis Corona vil)

Indtil videre vil alle fællesbestyrelsesmøder være i Laden pga.
afstandskravene.

Referent
Solgerd Jørgensen

Vapnagaards Fællesbestyrelse
Formand Anje Holmstad
anje@vapnet.dk | 6131 4095

Vapnagaard Servicecenter
Hovmarken 7
3000 Helsingør

