ANDELSFORENINGEN VRAA- Final
Hjemmeside: www.vraa.org – telefonen har: 50559723 (hvis der er taletidskort i den).
Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2015 afholdt hos Jens i Humlebæk d. 16. januar
2016.
Deltagere: Birgitte, Jens, Ulf, Gunvor, Ingemar, Kirsten og Troels.
Vi har igen haft en god familiesamling omkring VRAA.
Mikala og Malene var også delvist deltagende.

1.

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2014 afholdt hos Gunvor/Sten og Ingemar (17/1-15)
Referatet er udarbejdet af Jens.
Var delvist forhåndsgodkendt.
Blev godkendt.

2.

Udførte opgaver og anskaffelser i 2015
Kommunikation med Stigsholm. Yes, Troels har været i kontakt med Fenger-familien og de
har givet os mere eller mindre frie hænder til at skære i træer og buske i det område, hvor vi ønsker lidt mere aftenssol.
Malet i køkken.

3.

Regnskab for året 2015
(se Birgittes bilag dateret 08.01.2016)
Regnskabet for året 2015 udarbejdet af Birgitte blev godkendt.
Medlemsbidraget var 3000,- pr. familiegren pr. år.
Her i hovedtræk:
Hovedtal (afrundede beløb fra det nye regnskab):
Udgifter:
Se regnskab
25.000
Indtægter:
Se regnskab
40.000
Årets resultat
Balance 31.12.2015:
Beholdning
Resultat 2015
Kassebeholdning

15.000
=====
31.850
15.000
---------46.850
----------
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4.

Planlagte opgaver 2016 + Anskaffelser
Skovarbejde I Pinsen
Troels HAR kommunikeret med Stigsholm. Fenger-familien. Vi må gerne gøre det…
Pinseweekenden bliver træfældning i vestskellet, mellem Vraa og vejen, som hovedsagen.
Dette for at genskabe aftensol på terrassen ;-)
Jens er sjakbajs (da Troels har gode ting at fejre op til Pinsen, men Troels deltager).
Pinsen ligger i år fra fredag den 13. til mandag den 16. maj. Jens og Sune satser på at tage fra
Grenå torsdag den 12. maj kl. 12.00 og hjem igen mandag den 16. maj kl. 12.00 fra Anholt.
Jens har lavet en aftale med sin gamle barndomsven Sune Steinhart, der er uddannet skovmand. Sune og jeg kommer til Anholt med motorsave og andet grej.
Foreløbige deltagere:
Jens (måske med 1 ”barn”), Sune (måske med 2 mindre børn [ca. 7 og 4 år]), Troels, Birgitte
Vi forventer at fælde både store og mindre træer. Der bliver arbejde med at gøre dette og rydde
op og skærer til brænde og bunke kvas. Kvas forventes at blive hakket til flis af Morten Abildstrøm (aftale skal laves efter skovarbejdet).
Vi skal nok være lidt flere. 6-8 mand er godt, så får vi både noget fra hånden og noget i munden!
Kontakt Jens, hvis du gerne vil være med (se i øvrigt pkt. 9.1).
Derudover (Pinsen og I løbet af sommeren):
Skabet i bakkens hvile – hylder etableres i eksisterende ramme (brædder, gerne med fer og not)
Ny tung parasolfod – Troels skaffer 4-5 sække, der kan fyldes med sand som vi kan bruge til at
holde på parasolfoden.
Nye teak lameller til de eks. stålstole – Jens fremskaffer fra Sletten Bådeværft ca. 8-10 lameller.
Screen – der skærmer ”ude duschen” mod vejen – Sten m.fl. (Der kan købes et færdigt produkt
eller der kan ”hjemme designes”)
Vinduer mod vest opmåles – “dataindsamling” til evt. fremtidig udskiftning – De ydre mål skal
sættes på en skitse. Det gør vi I Pinsen
Høvlebænken i skuret – kan den blive fastgjort? Anybody
Cykelanhængerbeslag – Gerne til 2 cykler. Vi taler om løsninger udskåret af bildæk!.(Jens).
Lille tørrestativ/snor (i det nyklippede skel). Anybody
Ny ildslukker skal skaffes – Den skal være up-to-date. Jens har fundet et par stykker i gemmerne, som dog nok lige skal kontrolleres/serviceres. Hvis de er ok, tages de med i Pinsen.
Desuden mangler Vraa et brandtæppe – sådan et har Jens også fundet…(stor kælder).

5.

Budget 2016
Udgifter:
Se regnskab
Indtægter:
Se regnskab
Forventet resultat

36.000
43.000
---------7.000

Se detaljer i driftsregnskab udarbejdet af Birgitte.
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6.

Ferieperioder 2016
(Koordinator: Ditte Marie Egebjerg, mobil 30 50 27 80)
Uge (25)-26-27
Uge 28-29
Uge 30-31
Uge 32-33-(34)

+ påske uge 12
+ pinse uge 19
+ efterår uge 42
+ jul

Troels
Gunvor
Bjørn
Ulf

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet INDTIL
VIDERE.
Følgende aftaler er indgået allerede: Ingen foreløbig.
FØLGENDE muligheder for leje findes også:
uge 18 (Kristi himmelfart)
uge 19 (Pinsen) ARBEJDSWEEKEND (13-16. maj)
Ændringer meddeles Ditte inden 1. april 2016. MEN GERNE FØR.
Alle kan efter 2. april leje huset i de eventuelle frie uger.
Vi håber på at også kalenderen på hjemmesiden vil kunne bruges til at orientere sig efter.

7.

Betaling 2016
(foretages til Jyske Bank, reg. 5037, kontonr. 139892-1) .
Man er voksen når man er 16 år.
Takster
Medlemmer, familie og venner (alle):
Ugerne 25-34
1.000 Dkr. pr. voksen pr. uge
(dog max. 5.000)
Ugerne 23-24/35-36
800 Dkr. pr. voksen pr. uge
(dog max. 3.200)
Øvrige uger
500 Dkr. pr. voksen pr. uge
(dog max. 2.000)

150 Dkr. pr. voksen pr. dag
120 Dkr. 100 Dkr. -

Skemaer til betalingsopgørelse – kontakt Birgitte.
Eller find det på hjemmesiden (www.vraa.org)
Skemaet sendes til Birgitte snarest efter opholdet.
NB
Hver familie gren (4 stk.) betaler hvert år 3.000 Dkr. i bidrag. Beløbet indbetales til Jyske Bank
senest 01.04.16.
Det er op til den enkelte familie at fordele denne udgift imellem sig. Bidraget er for medlemskab
af foreningen Vraa.
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8.

Nye medlemmer
Jonas Egebjerg Kjær. Han er ca. 3 år og adopteret af Morten og Pernille. Velkommen i foreningen til lille Jonas.

9.

Eventuelt
Ny adresseliste udsendes af Ingemar og kan findes på hjemmesiden.
Der er noget med et password, for at få lov til at åbne fx adresselisten. Man skal svare på hvad
gryden i ørkenen hedder – og det skal vist nok starte med H.
Kontakt Rasmus, hvis der er noget omkring hjemmesiden (R.Damgaard.olsen@gmail.com)

9.1

Arbejdsweekend i Pinsen, uge 19, fredag den 13. maj til mandag den 16 maj 2016
OBS Kristi Himmelfart er ugen før (uge 18)
For at sikre medlemmernes fornemmelse af ejerskab til Vraa og for at få en rimelig fordeling af
vedligeholdelsesbyrderne fremover, har bestyrelsen aftalt at arbejdsweekends skal centreres
omkring Pinse. Det er nu ikke så nyt. Sidste år aflyste vi pga. flere ting.
Det der er nyt er, at vi har lavet en turnus mellem familiegrenene. Således at der er udpeget
en tovholder for hver af de næste 4 pinser. Så skemaet fremadrettet ser således ud:
Pinsen 2016 – Jens
Pinsen 2017 – Troels
Pinsen 2018 – Gunvor
Pinsen 2019 – Birgitte

Det vil sige at Jens i år skal samle et hold.
Bedste holdstørrelse er erfaringsmæssigt 5-8 mand (m/k).
Jens vil derfor som dette års tovholder, byde velkommen til 2-3 spændende arbejdsdage i Vraa
og forhåbentlig dejlige timer på øen.
Bestyrelsen vil opfordre alle til at byde ind, også den unge generation.
Er der allerede nu nogen der er friske på at blive skrevet på arbejdsholdet nu i år - 2016?
Kontakt Jens på (jensrichard@live.dk) eller 5161 3622.
Følgende har givet næsten 100% tilsagn om deltagelse:
Troels, Jens og Sune (gammel ven og uddannet skovtekniker), Gunvor, Birgitte
Arbejdsweekenden er en fin chance for at besøge Anholt - og så lige i begyndelsen af sommeren.
Vi skal normal have forskellige ”ting” med over til Anholt for at klare Pinsearbejdet, så der skal
laves logistik. Dette kræver at deltagerne skal kommunikere allerede fra begyndelsen af marts –
Det vi skal lave fremgår af pkt. 4 i referatet, men der kan både blive tale om mere eller mindre.
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10.

Næste møde
Lørdag den 21. januar 2017 hos Troels og Kirsten i Eskebjerg.

Driftsregnskab for året i Vraa 2015 er udarbejdet af Birgitte og dateret 08.01.2016 – evt. med efterfølgende revision af bl.a. budget jf. dette referat.

Humlebæk 29. feb. 2016 /Jens Richard Olsen
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