VA – Afdeling 10, Hyldespjældet
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag den 6. december 2011
Deltagere:
Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Victoria Dahl (VD), Per Zoffmann (PZ), Nina Rytter (NR)
og Henrik Borgstrøm (HB)
BO-VEST: Sekretær Henning Larsen (HL)
Afbud: Mette Nielsen (MN)
Ordstyrer: SE

1.

Godkendelse af dagsorden med følgende tilføjelser
Indstilling til opgradering af udearealer fra UAU (Punkt 3a)
Kort med motiv af Hyldespjældet, til brug ved overrækkelse af gaver o. lign. (Punkt 3b)
Nytårskur 2012 (Punkt 8)

2.

Post
•
•
•

Det sædvanlige fis – november 2011
Galgebakkeposten - november 2011
Kæret – december 2011

Posten blev taget til efterretning

3.

Udvalgsreferater
•

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet d. 31. oktober 2011 (opfølgning)



Hundeluftning i buret

NR havde talt med brugerne af buret, og de havde ikke en fast dag de brugte buret, og havde ingen
problemer med at hundene også brugte det, under de forudsætninger som afdelingsbestyrelsen havde
udstukket.


Nøgleudlån motionsrummet (Udsættes til næste møde)



Gadekæret venskabsafdeling (Udsættes til næste møde)



Genåbning af strikkeklub

Det er tidligere besluttet på sidste afdelingsbestyrelsesmøde, at der kan udleveres en nøgle til den ansvarlige for
aktiviteten. Nøglen udleveres af Ejendomskontoret.

a): UAU indstilling til arbejdet af udearealer (Nyt punkt)
Michael Jensen (MJE) havde udsendt mail vedr. opgraderingen (udgiften ca. 20.000.- kr.).
Indstillingen blev godkendt

b): Kort over Hyldespjældet til brug ved udlevering af gaver og beboer kan købe (Nyt punkt)
VH orienterede om, at der tidligere har været talt om at ved udlevering af gaver, laves medfølgende kort som
forestiller Hyldespjældet (foto), der var modtaget tilbud. Afdelingsbestyrelsen synes det var en god idé.
Besluttet: PZ bliver sat på opgaven, gerne motiver fra hvert årstid (motiver af ”Hesten”, ”Harry Potter” og
skulpturer blev foreslået).
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4.

Opfølgning på værkstedernes dag, loppemarkeder, keramikværksted m.m.
Værkstedernes dag var ikke udpræget en succes, det var til gengæld loppemarkedet, og derfor har Café
styregruppen besluttet at de gerne vil holde cafeen åben 4 søndage i maj/juni og august/september, hvis
afdelingsbestyrelsen står for at afholde 4 loppemarkeder i 2012.
Besluttet: NR og VD bliver tovholder på loppemarkederne.
SE orienterede om situationen omkring keramikværkstedet, bl.a. ovnen der er i stykker. Eventuelt inddrage
keramikværkstedet som en del af Aktivhuset, det vil så få den betydning, at træværkstedet evt. også bliver
inddraget.
Besluttet: NR og VD står for, at den 2. tirsdag i hver måned, vil alle værkstederne være åben i samarbejde
med nøgleudlånerne. Der skrives om det i Hyldeposten

5.

Opfølgning på RUC-mødet den 10/11, notat fra Vinie vedhæftet
VH orienterede lidt om mødet og om de besvarelser der var blevet modtaget, og konklusionen er at
Hyldespjældet er et fantastisk område og at der en generel glæde ved at bo her.
Mange af Hyldespjældets beboer er aktive. Desværre er det ikke alle tilbud som beboerne kender til, man ved
at man kan spise i cafeen, hvor der er hyggeligt at komme, og beboerne kender også til materialegården og
dens åbningstider, men det er så også det.
Man kan sige der findes 3 gruppe beboere, Kernebeboerne, det er de beboere som er meget aktive, så er der
de beboere som identificerer sig som Hyldespjældsbeboer, og endelig er der så dem som ”bare” bor her.
Der var forslag om et øget brug af Internettet, et tættere samarbejde med Galgebakken.
Der er ildsjæle (dem som virkeliggør ideerne der bliver skabt) og vandbærer (som knokler løs for at ideerne
bliver videreført ud i livet), og ildsjæle og vandbærere er lige vigtige.
Afdelingsbestyrelsens medlemmer nævnte visse ideer, eks. Ungdommens Røde Kors til at lave aktiviteter (eks.
lektiecafé, som én havde foreslået). Indførelse af SMS service, eks. information om aktiviteter (eks. lukning af
café, klunsergår o. lign.)
Besluttet: Mulighederne for start af SMS servicen (tages op på næste møde (VH). Undersøger muligheden for
igangsættelse af lektiecafé, legerum i motionsrummet (NR). Information om at man rent faktisk kan bestille mad
til afhentning eller til spisning i café. Caféstyregruppen opfordres til at skrive lidt omkring brugen af Cafeen
udenfor åbningstiderne og muligheden for at bestille mad i Hyldeposten(VH).

6.

Aktivitetsforslag fra spørgeskemaundersøgelsen/COWI, notat tidligere udsendt
I forbindelsen med COWIS beboerundersøgelse er der indkommet mange forslag, som er sendt til behandling i
de forskellige faste udvalg. Herefter følges der op på byggeudvalget i januar. De fysiske forslag indgår i arbejdet
med helhedsplanen.
Drøftelse af åbningstid af Ejendomskontoret og sti til busstoppested, på næste bestyrelsesmøde.
VH skriver lidt om dette i Hyldeposten.

7.

Ansøgning til RealDania fonden om Tårn sammen med Galgebakken, vedhæftes
Ansøgning til ”Den Vilde idé” i ”Det gode boligliv”.
Ideen skal ses i forbindelse med Skulpturudstillingen 2012. Etablering af et kæmpe tårn, som også er en
skulptur. Et trætårn som gør det muligt at få et kig udover både Hyldespjældet og Galgebakken. Der bliver
ansøgt om 500.000.- kr.
Ideen er sendt til Afdelingsbestyrelserne i både Hyldespjældet og Galgebakken.
Afdelingsbestyrelsen bakker fuldt ud omkring ideen og ansøgningen.
Fortsættes side 2.
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8.

Kommende møder/kurser:
•

•

Afdelingsbestyrelsesmøder:
o

9. januar 2012 kl. 19:00 (bemærk ny dato!)

o

7.februar 2012

o

6. marts 2012

o

16. april 2012 (mandag, flyttet pga. påsken)

Beboermøde
o 26. marts 2012

•

Foreningsmøde
o 8. februar kl. 18:00

•

Nytårskur:
o 21. januar 2012, opgaven lægges i hænderne på UAU

9.

Nyt fra udvalgene
a) VA-udvalg om besluttende myndighed

SE orienterede, med henblik på om VA skal have generalforsamling eller repræsentantskab og den
undersøgelse, der er gennemført blandt alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 1000 beboere.
Spørgsmålet skal behandles på et foreningsmøde i februar inden der afholdes ekstraordinær
generalforsamling i maj. Der skal 2/3 flertal til at ændre vedtægterne og indføre repræsentantskab.
b) GMU
SE orienterede

c) Frivillighedsudvalg
VH orienterede

10. Meddelelser og eventuelt
NR orienterede om motionsrummet. Væggen er revet ned. Der er bestilt bordtennisbord, motionsmaskiner.
NR forsøger at skrive noget om motionsrummet i Hyldeposten.

11. Punkter til kommende møder:
a. Status på vindmølle og solceller på Høker 2
b. Syn af fraflytteboliger/Standard ved fraflytteboliger

Henning Larsen
Sekretær.
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