
Vejlesøparken, den 1. oktober 2021

Nu åbnes hobbyrummene igen - vil du være med ?

Hvad sker der ?

Hobbyrummene er sat i stand, mens der har været lukket af hensyn til Covid-19, og
fremtræder nu nyistandsatte, lyse, og indbydende. Vi håber derfor, at der er mange beboere,
der vil være med til at drive aktiviteterne videre og selvfølgelig også at bruge hobbyrummene
aktivt til gavn for såvel den enkelte som fællesskabet i Vejlesøparken.

Formålet med indsatsen er at genoptage og videreudvikle de aktiviteter og klubber, der har
været tidligere med udgangspunkt i de fællesrum, der hidtil har været brugt. Samtidig vil vi
gerne synliggøre de opgaver og funktioner, der har været varetaget omkring aktiviteterne,
ligesom ansvaret og indflydelsen i højere grad flyttes til brugerne af de enkelte hobbyrum.

Grundejerforeningen og Beboerrepræsentationen har gennem et par måneder arbejdet på et
fælles grundlag for brugen af hobbyrummene, og inden længe kan der fortælles mere om
den del. Først skal vi have fundet en ansvarlig for hver hobbyklub, og derefter åbnes der for
hobbyrummene for de brugere, der melder sig som interesserede.

Ejerne og udlejer har bekostet istandsættelsen og stiller hobbyrummene til rådighed for alle
beboere samtidig med, at brugerne af hobbyrummene får mere direkte ansvar for den
praktiske anvendelse og vedligehold. Indretning og udsmykning af hobbyrummene betales
som hidtil af brugerne - eventuelt som en del af et mindre medlemskontingent.

Klubråd
Der oprettes et Klubråd med 2 repræsentanter valgt af Beboerrepræsentationen og 2
repræsentanter valgt af Grundejerforeningen. Klubrådet får ansvaret for etablering og
overordnet administration af hobbyrummene.

Hobbyklubber
Der skal oprettes en hobbyklub for hvert aktivitetsområde. Der er umiddelbart følgende 7
hobbyklubber: Motion, Billard, Bordtennis, Krea, Bibliotek, Hobbyværksted og Petanque.

Krea-klubben er det nye skud på stammen og er til kreative aktiviteter som syning, tilskæring
og lignende.

Hver af de 7 hobbyklubber, har/får et hobbyrum/en bane stillet til rådighed, og der skal findes
en beboer, der vil påtage sig formandshvervet. Formanden skal blandt andet udforme lidt
praktiske regler for hobbyklubben (formål, aktiviteter, eventuelt kontingent, praktiske forhold
mv.). Og som det første samle de interesserede brugere og sørge for, at der gennem
ejendomsinspektøren gives adgang til hobbyrummet og den pågældende aktivitet.



Der er 3 hobbyklubber, der allerede har en formand
Motion: Laila Skoubye
Krea: Karen Krabbe
Bibliotek: Birthe Lundsgaard

Der er 4 hobbyklubber, der mangler en formand
Billard
Bordtennis
Hobbyværksted
Petanque

For de 5 rum gælder, at der som nævnt er malet (det sidste rum er holdt som reserve), og
der er nu en lille opgave i at sætte inventaret på plads igen, gøre lidt rent, og så kan man
tage rummet i brug igen.

Derudover har vi en petanque bane, der forholdsvis let kan sættes i stand og bruges, så hvis
der er interesserede, som vil bidrage til denne aktivitet, kan man kontakte undertegnede.
Den første istandsættelse udføres af Grundejerforeningen.

Boldpladsen er allerede i god stand og kan uden videre bruges af alle. Indtil videre dannes
der ikke en klub i forhold til boldbanen.

Hvad gør man ?
Hvis man gerne vil være formand for en af de 4 hobbyklubber, hvor der mangler en formand
(Billard, Bordtennis, Hobby og Petanque), skal man sende en mail til undertegnede, og så
aftaler vi, hvad der skal gøres. Noget af det første er, at formanden og hans/hendes
kontaktinformationer vises på hjemmesiden for Vejlesøparken: Vejlesoeparken.dk. Så ved
man, hvem man skal henvende sig til.

Hvis der allerede er beboere, der føler sig ansvarlige for en eller flere af klubberne, vil vi
meget gerne vide, om man fortsat er interesseret i at varetage opgaven.

Hvis man gerne vil være med i en eller flere af hobbyklubberne, skal man kontakte
formanden for den klub, man er interesseret i. Forhåbentlig kan der snart sættes navn på de
manglende formænd.

Hvis der er ideer til nye, fælles aktiviteter, så kontakt undertegnede for en snak om det.

Hvis formanden allerede kender de første brugere, kan der umiddelbart gives adgang til
rummene ved, at ejendomsinspektøren åbner gennem nøglebriksystemet. Også i dette
tilfælde kan man kontakte undertegnede.

Vi håber, du er interesseret i at deltage i en eller flere aktiviteter, så Vejlesøparken kan blive
et endnu bedre sted at bo, og beboerne kan få glæde af de fælles aktiviteter.



Organisering af Klubråd og Hobbyklubber:

Klubråd

Repræsentant for Navn Kontakt

GF Birthe Lundsgaard Mail:
birthelundsgaard48@gmail.com

GF Birgit Straasø Mail: bibsuss@gmail.com

BR Laila Skoubye Mail: laila@skoubye.dk

BR Ole Jørgensen Mail: ole.vsp@gmail.com

Oversigt over hobbyrum/hobbyklubber

Hobbyrum/-klub Klubformand Kontakt

Krea Karen Krabbe krabbekaren@gmail.com

Motion Laila Skoubye laila@skoubye.dk

Billard Uafklaret

Bordtennis Uafklaret

Hobby Uafklaret

Bibliotek Birthe Lundsgaard birthelundsgaard48@gmail.com

Petanque Uafklaret

Vil du være formand for en hobbyklub eller har du ideer til nye, fælles aktiviteter, så kontakt
Ole Jørgensen via mail: ole.vsp@gmail.com

Vil du være med i en klub, så kontakt formanden for den enkelte klub.

Vil du læse mere, så klik her xxxxx.

Grundejerforeningen                                      Beboerrepræsentationen
Carsten Riddersholm                                     Ole Jørgensen

mailto:ole.vsp@gmail.com

