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VA – Afdeling 10, Hyldespjældet
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. februar 2011
Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen:
Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Victoria Dahl (VD), Mette Nielsen (MN), Per Zoffmann (PZ), Henrik Borgstrøm
(HB)
Sekretær: Henning Larsen (HL)
Mødeleder: VH Referent: HL

Dette afdelingsbestyrelsesmøde var lidt ekstraordinært, dels blev det afholdt uden Afdelingsleder Michael
Jensen, og dels havde afdelingsbestyrelsen indkaldt de ansvarlige personer for udlån af diverse
aktivitetslokaler samt andre ”key person” der er i Hyldespjældet, for at give afdelingsbestyrelsen en status
over brugen af aktivitetslokalerne samt inspiration til fremadrettet aktiviteter.

Nyindflytterudvalget
Udvalget består af Miriam Holst og Jan Dahl.
Jan Dahl var forhindret hvorfor det kun var Miriam Holst som deltog.
Formålet med udvalget er, at nyindflyttere i Hyldespjældet får en god velkomst. Miriam og Jan har til
opgave, at uddele blomster, informationsmateriale samt en spisebillet til cafeen, til husstanden. Miriam og
Jan samler som regel 8 husstande sammen som de uddeler til af gangen dette sker som regel kl. 11 om
formiddagen lørdag eller søndag.
Det sker ofte, at der ikke er nogen hjemme når Miriam og Jan kommer på besøg, dette gælder specielt
beboere i supplementsrummene.
Besluttet: I tilfælde af, at der ikke træffes nogen hjemme, skrives der i en velkomstskrivelse, at
blomsterne kan afhentes i cafeen.

Der afsættes penge på budgettet til et forsøg med afholdelse af caféaftner med spisning og fælles
information, dette kan ske hver 3. måned. PZ sørger for betalingen.
Der laves et indlæg til både ”Hyldeposten” og til hjemmesiden hyldenet.dk

Cykel- og autoværkstedet
Ansvaret for udlejning af cykelværkstedet er Morten Rude, mens Bjarne B. fra autoværkstedet ikke deltog.
Der er til tider problemer med at komme ind i cykelværkstedet med sin cykel, da driftens maskiner ofte
står i vejen for indgangen kan evt. løses ved at etablere en ny dør bagved hønsegården.
Der er ca. 10-12 faste lånere om året af cykelværkstedet.
Cykelværksted og autoværksted trænger til maling, renovering og lys, det sidste bl.a. fordi HFI relæet
sidder i mandskabsrummet hvor brugerne ikke har adgang.
Morten foreslog at der opsættes en trykluft cykelpumpe udenfor cykelværkstedet, som man kender det fra
Galgebakken.
Morten spurgte om vinduerne kan renoveres.
Besluttet: Renoveringen af værkstederne tages med i helhedsplanen. Det undersøges om vinduerne kan

renoveres nu og her. Andet tages op med driften.

Der forsøges at få afholdt en ”Værkstedernes Dag” som ”Åbent Hus” arrangement, hvor der orienteres og
fremvises de muligheder der findes i værkstederne, samtidig holdes cafeen åben så man kan købe kaffe/te
og kager.
Fortsættes side 2

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 1. februar 2011

2

VA – Afdeling 10, Hyldespjældet
Bordtennisrummet
Jeppe Juhl, som er ansvarlig for udlån af bordtennisrummet, kunne ikke deltage men havde sendt en mail,
hvor i han fortalte at udlåningen fungere fint. Når udlåner ringer, noterer Jeppe lånerens navn og
telefonnummer hvorefter nøglen udleveres, efter brugen afleverer låner tilbage til Jeppe ved at smide
nøglen ind af hans brevsprække.

Keramik og træværksstedet
Harry Lind, som står for keramikværkstedet, deltog og gav en orientering om brugen af værkstedet.
Keramikværkstedet bliver stort set ikke brugt, og udlåningen er gået helt i stå, faktisk er det kun Harry der
bruger keramikværkstedet. Problemet ligger også i, at de redskaber som findes i keramikværkstedet ikke
”bare” er lige at gå til. Der udover virker ovnen ikke mere den trænger til nye tråde/spiraler, hvilket er en
udgift på 7-8.000 kr. I keramikværkstedet findes også kemikalier for 7-800 kr.
Niels Peter Dahl, som er ansvarlig for både udlevering af træ og samtidig står for udlåningen af
træværksstedet deltog i mødet.
Der er meget få mennesker der bruger træværksstedet. Som tilfældet er i keramikværkstedet, er der
maskiner som kræver grundig indlæring før brugen, der udover kunne der godt bruges nogle andre
maskiner, men dette kræver mere plads.
Besluttet: Afdelingsbestyrelsen var enig om, at de gerne vil se nogle der interessere sig for keramik og
dermed bruge værkstedet, før der investeres i en ny ovn, alternativet er at rummet bruges til andre
formål.

Både keramik- og træværksstederne bliver en del af ”Værksstedernes Dag”.

Tøjbytteboden og Aktivhuset
Victoria Dahl fortalte om engagementet i Tøjbytteboden, hvor de mest aktive er flinke til at tage vagter på
åbningsdagene, nogle mere end andre, men alt i alt er man godt dækket ind.
Der var tvivl om ”Syværkstedet” er blevet nedlagt, hvis dette er tilfældet ønsker Tøjbytteboden at inddrage
nøglen.
Aktivhuset bliver stort set ikke brugt, dog benytter psykiatrien fortsat lokalet.
HB vil gerne rydde op i Aktivhuset og foreslog at der skaffes et nyt udendørsaskebæger, da det gamle er
blevet flyttet.
Det blev også foreslået at der opsættes bevægelsessensorer/lyseføler, således at der spares på strømmen,
da det oftest konstateres, at man har glemt at slukke lyset.
Besluttet: Michael Jensen spørges om der er økonomi til en renovering af Aktivhuset. Dette tages op på

næste bestyrelsesmøde.

Diverse
Besluttet: Der afholdes reception i forbindelse med det nye Ejendoms- og Afdelingskontor fredag d. 18.

marts kl. 13-14 for håndværkerne og 14-16 for beboerne.

BO-VEST har forespurgt, om aftalen med Michael Jensens udlån til Gadekæret kan forlænges, da
afdelingens (Gadekærets) egen Ejendomsleder har sagt sin stilling op. Det vil så få den konsekvens, at
vores eget beboermøde skal flyttes, da de to afdelinger har planlagt beboermøde på samme dato.
Besluttet: Afdelingsbestyrelsen godkender at Michael Jensen fortsætter ordningen med Gadekæret.

Der afholdes beboermøde i Hyldespjældet mandag d. 28. marts 2011.
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I forbindelse med vores beboermødet, udsendes nyt Hyldetryk i uge 9 (senest d. 27. februar).
Uddeling: Længerne og Store Torv: MN – Stræderne: VD og HB – Slipperne: PZ
Således opfattet og refereret.
Henning Larsen
Sekretær.
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