ANDELSFORENINGEN VRAA

-

Hjemmeside: www.vraa.org – telefonen har: 50559723 (hvis der er taletidskort i den).

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2017 afholdt hos Birgitte i Holbæk d. 20. januar
2018.
Deltagere: Birgitte, Jens, Ingemar, Gunvor, Ditte, Kirsten og Troels.
Vi har igen haft en god og hyggelig familiesamling omkring VRAA. Amalie og Katrine var også
med til de spisende stunder. Tak for mad og snak.
NB

I dette referat er pk.t 3 efterfulgt af pkt. 5 og så kommer pkt. 4. Det er for overblikkets skyld.

1.

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2016 afholdt hos Troels og Kirsten (21/1-17)
Referatet er udarbejdet af Jens.
Var delvist forhåndsgodkendt.
Blev godkendt.

2.

Udførte opgaver og anskaffelser i 2017

Pinsen 2017
Troels og Kirsten havde kommandoen!
Troels tager en FM + DAB-radio med for at teste om det vil virke i Vraa.
(Hvis det virker, kasseres den gamle radio og en ny billig FM + DAB radio købes) YES
Indkøb:
2 nye damecykler ”billige” fra supermarked købes til sommerhuset. (Jens eller Troels).
De værste gamle cykler kasseres (gem evt. hjul og andre reservedele). YES
1 stor presenning købes til at dække cyklerne over om vinteren.YES
(Der er lavet en stor presenning, der skal fjernes af de første i Vraa og lægges i skuret. De sidste skal udlægge den over cyklerne når huset lukkes ved sensommertid).

Der indkøbes en lille højtaler der kan tilsluttes smartphones.

Overvejelser:
Der købes måske en ny FM + DAB radio. YES (kan også bruges som højtaler via bluetooth)
Vi overvejer at købe et nyt komfur – Troels tager fotos af kontakten bag komfuret, så vi ved hvad
vi skal have på, når vi køber nyt en dag. STÆRKSTRØM OG STOR SITKDÅSE.
Pinsen og I løbet af sommeren:
Fælde træer ved og omkring brændeskur bag Vraa. Pinsen YES
Udarbejdelse af en plan for etablering af en flise terrasse ved østgavlen, så der også her kan
blive mere ”flåt” sikkert. Når planen er tegnet og skrevet, vil vi overveje om arbejdet skal udføres
i nærmere fremtid. – DER ER IKKE ENIGHED OMKRING DETTE
Skabet i bakkens hvile – hylder NO – SKABET ER ”MØLÆDT”. TRÆET SKAL FJERNES MED
FORSIGTIGHED DER SKAL BYGGES/SKAFFES NOGET ANDET.
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Nye teak lameller til de eks. stålstole – Jens fremskaffer fra Sletten Bådeværft ca. 10-12 lameller. NO – SE PKT 4
Screen – der skærmer ”ude duschen” mod vejen – Sten m.fl. (Der kan købes et færdigt produkt
eller der kan ”hjemme designes”) – alle kan byde ind. NO – SE PKT 4
Vinduer mod vest opmåles – “dataindsamling” til evt. fremtidig udskiftning – De ydre mål skal
sættes på en skitse. Pinsen YES
Ny ildslukker skal skaffes – Ingemar DER ER UDSTYR NOK. (DER KAN EVT. PLACERES EN
ILDSLUKKER I BAKKENS HVILE
Herudover følgende:
Nye krus/kopper til køkken indkøbt
Stor stegepande er købt (så der nu er to store)

TAK TIL ALLE DER BIDROG

3.

Regnskab for året 2017
(se Birgittes bilag dateret 08.01.2018)
Regnskabet for året 2017 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
33.700
Indtægter:
Se regnskab
34.600
Årets resultat

Balance 31.12.2016:
Beholdning
Resultat 2017
Kassebeholdning

5.

1000
=====

53.200
1.000
---------54.200
----------

Budget 2018
Udgifter:
Se regnskab
Indtægter:
Se regnskab
Forventet resultat

42.200

37.000
----------5.200

Vi bruger noget af kassebeholdningen.
Se detaljer i driftsregnskab udarbejdet af Birgitte.
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4.

Planlagte opgaver 2018 + Anskaffelser
Pinsen 2018
Gunvor har kommandoen! Og deltager.
Ingemar, Jens, Birgitte deltager også – andre er meget velkomne.
Andre? Se pkt. 9.1
Følgende vil vi lave i PINSEN:
Rydning af værksted og genetablering af værksted på en bedre måde. Planen er ikke fastlagt,
der skal improviseres. Men vi køber nok et par samlereoler og har med. Vi genbruger også fra
det gamle værksted.
Indsættelse af nyt komfur – bortskaffelse af det gamle
Evt. montage af læselamper i værelser
Opmåle slagbænk så der kan laves nye hynder
Teaklammeller udskiftes på udestolene (og ekstra placeres i det nye værksted -.-)
Skabet i bakkens hvile – borebiller – fjernes
Nye håndtag

Indkøb:
1 nye damecykler ”billige” fra supermarked købes til sommerhuset. (Gerne let brugt, der er en
forhandler i Grenå – aktion ?). Vi tager en status på cykelsituationen i PINSEN
1 lille stegepande – aktion Kirsten (200)
Nyt komfur – købes i Grenå og forhandler (Bauhaus) sender det til Anholt. Vi skal have det op til
PINSEN – aktion Jens (4000 inkl. transport)
Samlereol til værksted (og/eller hyldeknægte-skinne). Aktion – Jens (1000)
Læselamper. 2-3 forskellige væglamper indkøbes, til montage i forskellige værelser i VRAA. Aktion - Jens (500)
Nye dørhåndtag skal indkøbes, 6 stk. (Fx rustfast stål) Aktion – Jens (600)
Sæt med umbraco-nøgler indkøbes. Aktion – Jens (100)
2 par skruetvinger indkøbes. Aktion – Jens (400)
Ny brødrister, sådan en med plads til 2 toast brød. Aktion – Ingemar (300)

Overvejelser:
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Udarbejdelse af en plan for etablering af en flise terrasse ved østgavlen, så der også her kan
blive mere ”flåt” sikkert. Når planen er tegnet og skrevet, vil vi overveje om arbejdet skal udføres
i nærmere fremtid.Det kunne måske også laves af træ? Men der er ikke enighed i bestyrelsen
om forslaget, så vi starter med skitser og så ser vi på det overhovedet skal laves.
Nogen i bestyrelsen så gerne at ”der blev ryddet lidt ud” på toppen af skabet i Tabernaklet. Vi
blev dog enige om at gemme det der på en måde har historie og tilknytning til VRAA. Fx modeller og petroleumslamper.
I skabet mangler der bøjler.
I løbet af foråret og sommeren:
Indhentning af pris på isætning af vindues parti i spisestuen. Pris på vinduet, som måske består
at et stort fag eller evt. i fx 3 separate fag (måske billigere og nemmere). Aktion – Troels
Nye hynder laves/købes til slagbænke i spisestue. Aktion – Birgitte og Dorte
Skabet i bakkens hvile – hylder fjerne forsigtigt, så vi smitter mindst muligt andet træ. (Borebiller)
EVT I PINSEN – nyt skab opbygges.
Et koben doneres af Birgitte (MED I PINSEN)
Nye teak lameller til de eks. stålstole – Jens fremskaffer fra Sletten Bådeværft ca. 10-12 lameller. Aktion – Jens (MED TIL PINSE)
Screen – der skærmer ”ude duschen” mod vejen – Sten m.fl. (Der kan købes et færdigt produkt
eller der kan ”hjemme designes”) – alle kan stadig byde ind.

6.

Ferieperioder 2018
(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 13
+ pinse uge 20
+ efterår uge 42
+ jul

Bjørn
Ulf
Troels
Gunvor

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet INDTIL
VIDERE.
Følgende aftaler er indgået allerede: Ingen foreløbig, men der er nogen, der gerne vil bytte lidt
rundt. Det bliver i samråd med de involverede og Ditte.

HUSK
uge 20 (Pinsen) ARBEJDSWEEKEND (18-21. maj 2018)
Vi har lovet at melde til Ditte om vi skal bruge vores uger ASAP.
Ændringer meddeles senest til Ditte inden 1. marts 2017. NB-NB-NB
Ændringen til 1. marts skyldes at vi gerne vil være bedre til at udleje VRAA, i tilfælde af ubrugte
familieuger.
Alle kan efter 2. marts leje huset i de eventuelle frie uger. Vi må gerne være aktive på dette område og få huset præsenteret til gode venner og bekendte.
Vi håber på at også kalenderen på hjemmesiden vil kunne bruges til at orientere sig efter.
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7.

Betaling 2017
(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 1.april 2018.
Det er op til den enkelte familiegren at fordele denne udgift imellem sig. Bidraget er for medlemskab af foreningen Vraa.

8.

Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer.

9.

Eventuelt
Vi drøftede et fætter-kusinetræf snart. Og vi arbejder videre med at få noget op at stå i Pinsen
2019. Aktion – Ditte, Birgitte, Jens og Ingemar. (Og så droppe arbejds-pinse næste år).
Ny adresseliste er udsendt af Ingemar (og samsendt med dette referat). Senere kan den findes
på hjemmesiden.
Kontakt Rasmus, hvis der er noget omkring hjemmesiden (R.Damgaard.olsen@gmail.com)
Vi vil gerne have en ferieoversigt op så hurtigt som muligt. Enten på en ”nem” måde som
alle kan uploade til? Ellers må det blive gennem administrator (Rasmus DO).
Ditte har aktion.

9.1

Arbejdsweekend i Pinsen, uge 20, fredag den 18. maj til mandag den 21 maj 2018
Pinsen
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.
Her er rulleskemaet for tovholdere:
Pinsen 2016 – Jens
Pinsen 2017 – Troels
Pinsen 2018 – Gunvor
Pinsen 2019 – FÆTTER-KUSINE TRÆF MÅSKE
Pinsen 2020 – Birgitte
Pinsen 2021 - Jens
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Er der allerede nogen der er friske på at blive skrevet på arbejdsholdet nu i år?
Kontakt Gunvor, Ingemar eller Jens
Følgende har givet 100% tilsagn om deltagelse:
Jens, Birgitte, Ingemar, Gunvor
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 og andet. Dette kræver at deltagerne skal kommunikere allerede fra begyndelsen
af marts – 2018
Det vi skal lave fremgår af pkt. 4 i referatet, men der kan både blive tale om mere eller mindre.
Man skal regne med at tage færgen til Anholt om fredagen (18. maj), derfor skal man holde fri
om fredagen.

10.

Næste møde
Lørdag den 19. januar 2019 hos Ingemar i Stockholm.

Driftsregnskab for året i Vraa 2017 er udarbejdet af Birgitte og dateret 08.01.2018 – evt. med efterfølgende revision af bl.a. budget jf. dette referat.

Humlebæk 28. jan. 2018 /Jens Richard Olsen
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