
 

Referat fra Fællesbestyrelsesmøde den 14. maj 2019 

 

Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen, 
Jette Kjær, Marianne Larsen, Gert Andersen i stedet for Ole Karlsson, Steffen Redder, Rie 
Skjoldmose, Jack Seiler-Holm, Klaus Christensen, Marianne Olsen, Klaus Poulsen, Sarah Staal, Jan 
Pihl, Rebecca Dyrby, Jacob Jürs, Steen Pedersen. 
Afbud:  Rene Hansen 
 
 
Punkt 1.  Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder. 

• Undervisning for formænd og kasserer – regnskab den 16. maj 2019 – Tilmelding. 
• Indvielse af broen den 12.06.19 kl. 14.30. 
• Fællesspisning – Frikadeller den 12.06.19. 
• Repræsentantskabsmøde den 28.05.19 kl. 17.00. 
• Samarbejdskonferencen den 29. maj 2019. 

 
 
Punkt 3. Orientering af Helhedsplanen 
 
I forbindelse med samarbejdet med VillaKulla, har de fremsat et ønske om, at man ikke henviser 
børn til, at lege på deres legeplads efter børnehavens lukketid. 
Man har fået 9.000 kr. til pose projektet. Kirsten har også fået nogle ekstra penge til afholdelse af 
ferier for familier. 
I uge 28, kommer der til at være 2 lege dage i Kulturhuset, billedskolen kommer også i den uge. 
Der kommer en skrivelse ud om dette til beboerne snarest.  
 
Der er Sankt Hans den 23. juni 2019. Cafe Mai, står for salg af mad – det skal bestilles inden.  
Fædre gruppen afholder Pizza arrangement tirsdag den 13. juni kl. 16 -18.  
31. juli er der Passage festival på Vapnagaard, der vil blive opført 3 forestillinger.  
Der skal være temamøde den 21. maj, med den boligsociale helhedsplansbestyrelse, 
følgegrupperne vil også deltage. Derudover kommer Helle Hygum Espersen, chefanalytiker fra 
VIVE, hun skal lave et oplæg om civilsamfundets mange former og roller i samfundet 
 
 
Punkt 4. Orientering fra Mediemedarbejderen 
 

Der har været møde i Medieudvalget, et af punkterne var den nye hjemmeside for Boliggården. 
Det var en masse positive input, hvilket Jacob arbejde videre med.  



Anje havde et forslag til, at Jacob skal lave et oplæg, om affaldssorteringssystem. Anje anbefaler, 
at alle områdeformænd indkøber en trillebør til området, som beboerne kan låne, når de skal af 
med haveaffald. Især da problemet er, at flere, smider deres haveaffald ud i sække, og det må man 
ikke.  Jacob, vil prøve at et oplæg, og man er velkommen til komme med gode ideer til Jacob.  

Jacob, spurgte ind til hvornår vi skal annoncer om festen. Vi snakkede om, at der skal skrives om 
det i det næste Vapnagaard Nyt.  

 

Punkt 5. Orientering fra inspektørerne 

Parkeringsfirmaet, går i gang med, at sætte de nye parkeringsskilte op snarest.  
Hestens Bakke-Parkeringspladserne vil blive inddelt i områder. Efterfølgende bliver 
parkeringspladserne op streget. Der kommer en skrivelse ud til beboerne, når det hele træder i 
kraft.  
 
Tørretumblerne i de nye vaskerier, bliver skifte snarest – der er bliver sat en seddel op ved 
vaskerierne. Det bliver kondenstumblere, hvilket bevirker, at man kan sløjfe brøndene ude i 
plænerne 
Legepladsrapporterne, har Jan ikke nået at gå i gennem.  Fra næste år, vil beløbet fra rapporten 
blivekonteret på områdernes økonomi.  
Det er vigtigt, at alle områdebestyrelser læser/gennemgår de rapporter som Jan sender ud vedr. 
legepladser/legeredskaber. Det blev vedtaget, at der kommer en ny gennemgang af 
legepladser/redskaber. Dette betyder, at der skal afsættes penge af til dette i områderne, da 
legepladser er dyre i drift – bl.a. på grund af de høje sikkerhedskrav. 
 
Der var et forslag om, man må have flagstænger i haverne, vi have en drøftelse om dette, og det 
blev besluttet, at det må man godt, men flagstænger må ikke være højre end brystningen, og man 
skal overholde flagreglerne.  
 
Regnvandssamler, man har lavet en prøve på en regnvandssamler i haverne. Vi havde en drøftelse 
om hvem der skal betale. Det blev besluttet, at beboerne selv skal betale, og hvis man ønsker, at 
få installereret en regnvandssamler, så kan man henvende sig i Servicecenteret.  
Jan vil lave en oversigt over hvilke blokke, der må udvide deres haver, da der har været nogle 
problemer med information om det.  
Vi havde en drøftelse om, at lave regler om hunde forbudt omkring søen, der vil blive lavet et 
forslag til Årsmødet, men der skal skilte op med hunde skal være i snor 
Der er ved at blive sat bomme op i områderne, Jacob vil lave et opslag om dette på Facebook og 
hjemme siden. 
 

Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg. 

Der var ikke nogen kommentarer. 

 

Punkt 7. Forretningsudvalg 

a. Skilte  
Der bliver lavet en markvandring i næste uge. Opsætningen af P-skilte skal samstemmes 
med Jan/parkeringsfirmaet.  



 
b. Ordensregler 

Vi havde en drøftelse om de udleverede regler, de nye regler gennemgås af Anje og Jacob, 
og bliver fremsat på årsmødet. 
 

c. Græsmåtter under gynger. 
Der blev henvist til at, man følger de henstillinger som bliver udskrevet i 
legepladsrapporterne.  
 

d. Pjece om festlokaler 
Birger omdelte et forslag til en pjece til udlejning af festlokaler. Der blev opfordret til, at 
hvis man har nogle ændringer til pjecen skal man give besked til Birger inden næste 
bestyrelsesmøde, som er den 11. juni 2019. 
 

e. You-See 
Man har snakket en konsulent fra BL som, skal deltage i det næste TV-udvalgsmøde. 
Bestyrelsen vil efterfølgende få en orientering.   
 

f. 2 valg i Laden 
Der er valg til EU den 26. maj 2019, samt Folketingsvalg den 5. juni 2019. I den forbindelse 
vil Cafe Mai, sælge valgflæsk. 
 

g. Besøg fra Gadehavegård 
Den 17. juni kl. 13, kommer nogle beboere fra Gadehavegård. De vil primært se på 
haverne. De skal se på Kulturhuset, samt have en gåtur på Vapnagaard. 
 
 

 8. Nyt fra områderne 

Der var ikke noget. 

9. Eventuelt 

Var et forslag om, at vi skal indføre fællessang. Det er noget vi vil se på.  

10. Næste møder 

Tirsdag den 11. juni 2019 – feriebuffet efter mødet, juli – ferie, tirsdag den 13. august 2019, 10. 
september 2019, Årsmøde søndag den 15. september 2019, tirsdag den 8 oktober 2019, 12. 
november 2019 og 10. december 2019.  

 

 

Formand           Referent 

Anje Holmstad          Solgerd Jørgensen 


