
Fællesbestyrelsesmøde den 13. august 2018 

 

Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen, 

Jette Kjær, Marianne Larsen, Ole Karlsson, Steffen Redder, Rie Skjoldmose, Mette Aggebo i stedet 

for Jack Seiler-Holm, Klaus Christensen, Rene Hansen i stedet Solveig Abildgaard-Jensen, Marianne 

Olsen, Klaus Poulsen Sarah Staal, Jacob Jürs, Jan Pihl, Rebecca Dyrby, Jan Thomsen. 

 

 

Punkt 1.  Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder. 

a. Budgetmøde i Servicecenteret den 15. august 2018 kl. 16.00. 

b. Familiecafe i Kulturhuset den 15. august 2018.  

c. Åbent hus i Cafe Mai – den 17. august 2018. Tilmelding på sms eller Facebook. 

d. Bliv din egen chef – Kulturhuset den 30. august 2018.  

e. Børnenes dag – Vapnagaard den 5. september 2018. 

f. Familiecafe i Kulturhuset den 5. september 2018. 

g. Årsmøde i Laden den 16. september 2018 kl. 9.00. 

h. Smagen af øl – Foredrag – Live stream i Kulturhuset. 

i. Koncert med Sjællandskoret den 5. oktober 2018.  

j. Kvantefysikken – Atomernes vilde verden – Foredrag – Live Stream i Kulturhuset. 

k. Bog- og kulturmesse den 18. november 2018 i Kulturhuset 

 

Punkt 3. Orientering fra helhedsplanen 

 

Der har 50 personer med på familieferie i Sæby, det var en fantastik tur. Der har også været en 

kagedyst, og der var ca. 50 personer -  Andre fra Café Andre var dommer. Han har flere ideer til at 

lave noget lign. 

Passagefestivalen var en stor succes, der var omkring 300 mennesker igennem dagen. Sarah 

sendte en tak til de frivillige, det betyder meget, at de er med til div. arrangementer. 

Vi snakkede lidt om, at få skrevet et opslag med en tak til de frivillige, der støtter op de 

arrangementer der er på Vapnagaard – det sørger Jacob for. 

Den 24. oktober kommer der et foredrag i Kulturhus Syd, det er Per Herholdt som kommer og 

fortæller om Grønland.  

Der bliver afholdt Familie camp i slutningen af september. Der er 10 familier der skal afsted, 5 fra 

Vapnagaard og 5 fra Nøjsomheden. De skal ud i feriebyen, der er nogle temaer de skal igennem 

omhandler det, at være en familie. 

 

Punkt 4. Orientering fra mediemedarbejderen. 

Man er ved at lægge sidste hånd på Vapnagaard Nyt. Han har hjulpet Mai Ahn fra Cafe Mai, med 

diverse opslag. Og lægge menu og åbningstider på hjemmesiden og Facebook. 



Der var et spørgsmål til Områdefora. Jacob informerer om, at man arbejder på det. Man regner 

med, at det kommer i gang når Boliggården går i gang med deres nye it-system. 

Man skrifter til et nyt telefonsystem på Boliggården den 21. september 2018, i den forbindelse er 

alle telefoner lukket den dag. 

 

Punkt 5. Orientering fra inspektørerne 

 

a. Flyttedato for de blå. 

 

De er flyttet ind, og lokalet og baderum er færdigt. 

 

b. Farver til grillskure og pavilloner. 

 

Jan er i gang med at kigge på det, han har lige fået priser på det.  

 

c. Blokbede. 

 

De arbejder hårdt på, at nå igennem bedene. 

 

d. E-Syn. 

 

Rebecca arbejder på det. 

 

e. Vedligeholdelsesreglement og ordensregler. 

 

De er i gang med at udarbejde de nye forslag, så de kan komme med på Årsmødet. 

 

f. Andet 

Jan har været nede og inspicere broen, og den ser ikke særligt godt ud. Indtil man kan 

komme videre med søen og broen, vil man vil sætte nogle brædder på de steder, hvor 

brædderne er i dårlig stand. Man vil i den forbindelse også fjerne de 2 små platforme der 

er ude i søen. Det blev besluttet i Fællesbestyrelsen, at man ikke vil opsætte dem igen. 

 

Det er Ulrik fra driften, som kommer til at står for markvandringerne. Han vil snarest skrive 

ud til alle områdeformændene, for at lave en aftale. 

Steffen forslog, at det ville være en god ide, at lave markvandringer om efteråret. Dette 

blev vedtaget. 

Fællesbestyrelsen kritiserede, at forholdene med det grønne arbejde er for dårlige. 

 

I forbindelse med Byggesagen, har Jan P. været ude med Byggeskadefonden, og Nicolai fra 

Boliggården for at se på, hvor man kan etabler byggepladser. Det bliver ikke så omfattende 

som sidste renovering.  

Jan har haft et møde med et andet parkeringsfirma. Der var en drøftelse i bestyrelsen om 

parkering, og man besluttede, at der skal arbejdes videre med, at lave en ny aftale med et 

nyt Parkeringsfirma. 



 

Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg. 

Nej, der var ikke noget. 

Punkt 7. Forretningsudvalg 

a. Er vaskerireglerne hentet og ophængt? 

De er hængt op i alle vaskekældere. 

 

b. LOF  

LOF vil fremover være tilstede i HD 12, de vil undervise i dansk, og der vil komme andre 

fag. 

 

c. Nytårskur 2019 

Vi arbejder videre med det. Der var forslag om, at det evt. kunne afholdes i Cafe Mai. 

 

d. Årsmødet – hæfte – plan – hvem gør hvad? 

Der er styr på planen, den kører som den skal. 

 

8. Nyt fra områderne 

Der var ikke noget.  

9. Eventuelt 

Der var en forespørgsel, om hvornår der kommer skiltning op, især med henblik  på indkørsel 

forbudt og knallert kørsel forbudt. 

10. Hvad skal vi orientere beboerne om. 

Da referaterne nu lægges ud på nettet kan beboerne holde sig orienteret af denne vej. Derfor 

tagets pkt. af alle kommende møder. 

11. Næste møder 

Tirsdag den 11. september 2018, tirsdag den 9. oktober 2018, mandag den 12. november 2018, 

tirsdag den 11. december 2018 + julefrokost. 

 

 

Formand           Referent 

Anje Holmstad          Solgerd Jørgensen 


