
Vil du være med i fællesskabet omkring en hobby ?

Mange er i gang, og du er også meget velkommen.

Hobbyrummene blev sat i stand i 2021, og vi fik genstartet en række aktiviteter og klubber i
Vejlesøparken. Grundejerforeningen og Beboerrepræsentationen står for det fælles grundlag
for brugen af hobbyrummene.

Hobbyfaciliteter og hobbyklubber
Hobbyfaciliteter dækker over en række aktiviteter i Vejlesøparken. Faciliteterne er som
udgangspunkt fælles for alle beboere - se dog nedenfor om klubber mv. - og brugerne af
faciliteterne har direkte ansvar for anvendelse og vedligehold.

Adgangen til nogle af faciliteterne (hobbyrum) kræver medlemsskab af en hobbyklub.
Andre er uden medlemsskab tilgængelige for alle.
For enkelte aktiviteter er der af praktiske grunde et begrænset antal medlemmer.

Der er et Klubråd med 4 beboerrepræsentanter for alle beboere (ejere og lejere) og
Klubrådet har ansvaret for etablering af hobbyklubber og overordnet administration af
hobbyrummene.

Der er 8 hobbyklubber med hver sin formand, der blandt andet står for regler for
hobbyklubben og samler brugerne.

Arrangements- og aktivitetsudvalget er knyttet til Klubrådet, men der findes ingen klubregler
(det er ikke en klub i den forstand), man skal ikke være medlem af en klub, og karakteren af
arrangementer og aktiviteter varierer fra gang til gang (foredrag, musik, udstilling etc.).
Derfor annonceres arrangementer og aktiviteter hver gang, der sættes nye initiativer i gang.

Se oversigten nedenfor.

Andre aktiviteter
Der findes endelig nogle aktiviteter, der for en hel del år siden er startet med baggrund i
enkeltpersoners initiativ, og som foregår i selskabslokalerne, hvor man lejer sig ind. Disse
aktiviteter ligger derfor udenfor Klubrådets område. Der er tale om
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Hvad gør man ?
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 klubben.

mailto:ole.vsp@gmail.com


Organisering af Klubråd og Hobbyklubber:

Klubråd

Repræsentant for Navn Kontakt, mailadresse

GF Birthe Lundsgaard birthelundsgaard48@gmail.com

GF Birgit Straasø bibsuss@gmail.com

BR Laila Skoubye laila@skoubye.dk

BR Ole Jørgensen ole.vsp@gmail.com

Oversigt over hobbyrum/hobbyklubber (medlemsskab påkrævet)

Hobbyrum/-klub Klubformand/evt.
suppleant

Kontakt

Krea (opg. 25/27) Karen Krabbe krabbekaren@gmail.com

Motion (opg. 29/31) Laila Skoubye laila@skoubye.dk

Billard (opg. 29/31) Keld Larsen/
Preben Berg

happykeld@gmail.com
prebenholte@gmail.com

Bordtennis (opg. 27/29) Per Henning Laursen Per.h@laursen.mail.dk

Hobby (opg. 21/23) Ole Hviid-Nielsen ole@hviid-nielsen.dk

Se de enkelte klubbers specifikke klubregler.

Hobbyrummene findes i blok 4 (den lange blok mod vest), og der er adgang gennem dørene
i de 2 endegavle af blok 4. Beboere i blok 4 har tillige adgang via egen opgang.

Oversigt over hobbyrum/hobbyklubber (Uden medlemsskab)

Hobbyrum/-klub Klubformand/evt.
suppleant

Kontakt

Bibliotek (ved vaskeri) Birthe Lundsgaard birthelundsgaard48@gmail.com

Petanque (øst for blok 5) Birgit Straasø (formand)
Guri Matthiesen
Inger Vergo

bibsuss@gmail.com
gurimatthiesen@gmail.com
Tlf: 20931142

Arrangements- og
aktivitetsudvalg

Karen Krabbe krabbekaren@gmail.com

Klubrådet, februar 2022
(Seneste opdatering 15. december 2022)
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