
Klubrådsmøde Referat

Dato: 14. september 2022
Tid: 14.00 - 15.30
Sted: Hos Ole

Deltagere:
Birthe Lundsgaard
Birgit Straasø
Ole Jørgensen
(Laila Skoubye havde meldt afbud)

Agenda
1. Godkendelse af seneste referat (19. april 2022).
2. Vejlesoeparken.dk/vspholte.dk er nu opdateret - ser det rigtigt ud ?
3. Ønsker om etablering/nedlæggelse af hobbyklubber, herunder godkendelse af

klubregler og ordensregler.
a. Lokale til kunstmaling (fra idelisten)
b. Brætspil (Lykke S.) (fra idelisten)
c. Gæsteregler og alderskriterier

Vi har tidligere drøftet muligheden for at omformulere det generelle regelsæt
til noget mindre konkret end nu for samtidig at overlade disse 2 forhold til de
enkelte klubber. Birgit har givet konkrete formuleringsforslag.

Lad os bruge mødet til både at rekapitulere og gøre diskussionen færdig.

Se i øvrigt nederst i nærværende agenda citat fra senest forudgående møde.

4. Emner vedrørende drift og anvendelse af hobbyrummene - se oversigt
“Forbedringsønsker Hobbyrum” nedenfor.

5. Eventuelt
6. Fastlæggelse af næste møde (dato, tid, sted og eventuelt input til dagsorden)

Referat:

ad 1
Referatet blev godkendt.

ad 2
Omlægning gennemført, pt. ingen bemærkninger.

ad 3
Ingen nye ønsker om oprettelse og heller ikke nedlæggelse af klubber.

Om alder og gæsteregler i motionsklub:
Vi aftalte at fjerne gæstebestemmelsen fra det generelle regelsæt. Herefter skal dette samt
eventuelle alderskriterier om ønsket af klubformanden for den enkelte hobbyklub fastlægges



i klubreglerne. Dette var egentlig en gentagelse fra det forudgående møde, men vi havde
behov for at konfirmere beslutningen.

Ole Jørgensen sørger for ændringen af de generelle regler, og Laila Skoubye sørger for
ændring af reglerne for motionsklubben.

ad 4
Der var ikke fremkommet nye ønsker siden seneste KR-møde.

“Oversigt over Forbedringsønsker Hobbyrum” blev gennemgået og justeret - vedlægges
nedenfor.

ad 5
Birgit Straasø nævnte, at brugen af petanque banen var kommet rigtig godt i gang. Banen
bliver brugt af mange, der er et par ansvarlige personer, der er med til at organisere spillet,
og der bliver også sørget for, at der holdes orden på og omkring banen.

ad 6
Næste møde blev aftalt til onsdag den 11/1-23 kl. 9.30 hos undertegnede.

På Klubrådets vegne

Ole Jørgensen
20 april 2022



Forbedringsønsker Hobbyrum (ajourført 15/9-22)

Hobbyrum
/anlæg

Dato for
fremsæt
telse

Hvem
fremsætter

Emne/ønske Status

Alle rum 6/12-21 Keld Larsen Genopsæt radiatorer, det er
koldt om vinteren.

Mail til CR og
JB 26/1-22

JB: vi afventer
brugte
radiatorer til
fjernvarmen da
det er alt for dyrt
med el
radiatorer

Alle rum 19/4-22 Laila
Skoubye

Der er mistanke om
skimmelsvamp i
motionsrummet, men i så fald
er det antagelig en risiko i alle
hobbyrum.

Forholdet bør håndteres
snarest, da skimmelsvamp er
en potentiel sundhedsrisiko.

Kuldeproblemet, som
beskrevet i et andet punkt på
nærværende liste, vil blive løst
samtidigt.

Ole kontakter
Jan Breaum

Alle rum/
Gangareal

19/4-22 Klubrådet Opsætning af en vask med
koldt vand (eller både koldt og
varmt vand), så vasken bliver
tilgængelig for alle hobbyrum.

Birthe
Lundsgaard

Alle rum

Hobbyrum

6/12-21

4/2-22

Keld Larsen

Ole
Hviid-Nielsen

Lokaliser sikringsskabe, så
brugerne selv kan skifte
sikringer.

Samme fsv. angår
hobbyrummet.

Mail til CR og
JB 26/1-22

do.

JB: Jeg er i
gang sammen
med
elektrikeren
med at lave en
kort liste over
hvad der er til
hvad, er på vej



Alle rum 9/11-21 Ole
Hviid-Nielsen

Akustikplader til overkommelig
pris. Information fra Ole
Hviid-Nielsen.

Klubbernes eget
anliggende

Bordtennis 6/12-21 Per Laursen Etablering af lofter af hensyn
til rumklangen.

Klubbernes eget
anliggende

Bordtennis Ændring af brandtrappe, så
den fylder - meget - mindre

JB: Drøftes ved
næste
brandeftersyn

Bordtennis 28/2-22 En beboer/
Per Laursen

Støj fra bordtennisrummet
(meget støj - meget sent -
omkring kl 23.00).

Beboeren
udelukket ½ år

Hobbyrum 4/2-22 Ole
Hviid-Nielsen

Er det muligt at få nogle flere
stikkontakter på væggene
over arbejdsbordene samt en
beskrivelse af hvor vi kan
finde sikringerne.

JB: Jeg ser på
det, dog i
samarbejde
med formand
for
lokalet således
at vi er enige
om
placeringerne

Krearum

Motionsru
m

Karen
Krabbe

Laila
Skoubye

Flere stikkontakter ønskes i
begge rum.

OK

Hobbyrum 4/2-22 Ole
Hviid-Nielsen

På længere sigt ønsker vi os
også en lokaludsugning over
det ene af vores arbejdsborde
- men den kommer vi tilbage
til.

JB: Jeg ser på
mulighederne
da jeg skal have
lavet andet
ventilation i
blokken i nær
fremtid.

Boldbanen 16/2-22 Ole
Hviid-Nielsen

Hensynsfuld belægning på
boldbanen, kunstgræs eller
lignende.

JB: Ændres ikke
da arealet kan
blive disponeret
til andet formål..

Boldbanen 23/3-22 En beboer Klage (mail) over støj fra
boldbanen (på et meget sent
tidspunkt - tæt på midnat).

Info: Brik-løsning ca. 7.000 kr.

Skilt opsat, pt.
gøres ikke
yderligere.

Adgangssy
stem

primo
marts 22

Mange Opdatering virker ikke - iflg JB
pga. internetproblemer med
briklæserne

OK



Motions
rum

22/2-22 Laila
Skoubye

Fortolkningen af “gæst” samt
aldersgrænse
Forslag om Velkomstskrivelse.

Ole Jørgensen
og Laila
Skoubye
ændrer de
relevante regler.

Toilet i
kælder
opgang 29

Døre helt væk - hvad sker der
? (se mail JB 14/2-22)

JB: Døren er
flyttet.

Lås mangler.


