ANDELSFORENINGEN VRAA
Hjemmeside: http://hem.fyristorg.com/vraa

Referat af bestyrelsesmødet 2010 afholdt hos Gunvor i Stockholm d. 15. januar 2011.
Deltagere: Birgitte, Jens, Gunvor, Ingemar, Torbjörn, Troels og Kirsten.
Lækker frokost og et godt møde hos Gunvor, som blev afbrudt, så vi kunne komme hjem til
Ingemar og Marica, hvor aftensmaden ventede. Mødet blev genoptaget efter middag og herlige
fotos fra det sydlige Afrika. Tak til Gunvor, Ingemar og Marica for nogle skønne dage i
Stockholm.

1.

Referat af bestyrelsesmødet 2009 afholdt hos Birgitte (10/1-10)
Referatet er udarbejdet af Jens.
Telefonnummer til Vraa er ikke korrekt. Nummeret er : 5055 9723
(Sten er med ét e og Torbjörn er uden h).
Referatet blev herefter godkendt.

2.

Udførte opgaver og anskaffelser 2010
Påsken/Pinsen/Sommeren 2010:
- Jordopfyldning er udført foran Vraa og Abilstrøm har lovet at plante lidt Havtorn.
- Cykelstativer/støtter i skuret på engen er IKKE udført. Vi sætter det på igen til 2011.
- Heller igen ny hyndebox. Vi sætter det på igen til 2011
- En ny drømmeseng er doneret til Vraa fra Jens, den er velegnet til solbad ved Vraa og står i
Bakkens Hvile
- Der er IKKE skaffet/købt 4 lette klapstole. Vi sætter det på igen til 2011
- Morten Ablistrøm fik ryddet både bakken bag Vraa og engen for brombær
- Ingen nye cykler, men de fleste der findes er sat lidt i stand i år
- Jacob har monteret en ny køkkenbordplade ved køleskabet. Det er meget flot arbejde. Troels
har doneret pladen.
- Kommoden i Lillepigen er ikke fjernet. Gentages i 2011
- Mobiltelefon er 50559723
- Ny renovationsbeholder er IKKE rekvireret. Vi gentager punktet.
- Tegning af Vraa og grunden blev udleveret ved mødet.
- Lakprøven i spisestuen blev IKKE udført i år. Gentages i 2011

3.

Regnskab for 2010 (se Birgittes bilag)
Regnskabet udarbejdet af Birgitte blev godkendt.
Medlemsbidraget er 2500,- pr. familiegren pr. år.
Her i hovedtræk:
Hovedtal (afrundede beløb fra det nye regnskab):
Udgifter:
Se regnskab
31.850
Indtægter:
Se regnskab
52.100
Årets resultat

Balance 30.12.2010:
Beholdning
Resultat 2010
Kassebeholding

20.250
=====

5.100
20.250
---------25.350
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3.

Planlagte opgaver 2011 + Anskaffelser
Cykelstativer/cykelstøtte under det nye halvtag på ”engen”
Udfordringen i sommeren 2011 bliver at finde på et simpelt system til det nye halvtag, der kan
virke som cykelstativ/holder. Vi talte om forskellige muligheder, men også den opgave må være
en såkaldt ”udfordring”. Altså løsningen må udvikles på stedet af materialer SOM VI KØBER I
ÅR. Vi køber 6 lange ru brædder på ca. 120 x 25 x 3900.
Det skal blot være sådan at man kan læne en cykel eller to op ad ”noget” , således at ikke alle
cykler står op ad hinanden. (GENTAGELSE).
Ny hynde BOX
Til de nye hynder købes en simpel box, der kan stå bag ved Vraa i sommerperioden, som de
nye hynderne kan lægges i. (Købes lokalt i Brugsen) (GENTAGELSE).
4 lette klapstole
Bestyrelsen ønsker at der købes 4 lette klapstole, helst af træ. De skal kunne bruges både ude
og inde. Hvis nogen finder et godt tilbud, da kontakt bestyrelsen.
Desuden er vi på udkik efter et par gode lænestole/sommerstole til brug udenfor (som erstatning
for bambus stolene) (GENTAGELSE).
Ny kuglegrill bliver doneret til Vraa af Troels og Kirsten. Den gamle er kaput.
Gode cykler er stadig velkomne, men husk 1 frisk ind = 1 slidt ud. Reservedele til cykler kan
normalt købes på havnen (ved cykel udlejning), men man skal være opmærksom på særlige
åbningstider (GENTAGELSE).
Vi aftalte at fjerne kommoden i Lillepigen, da få tilsyneladende bruger den. I stedet opsættes
knager og evt. en højt placeret hylde, til eksempelvis bøger (GENTAGELSE).
Der er kommet ny renovationsordning, Bjørn rekvirerer en kompost beholder. Hvor skal den
stå? Evt. bag ved brændeskuret. (GENTAGELSE).
Fra den kommende sommer vil der (muligvis) være placeret en tegning af huset (i chatollet),
som kan bruges til at markere, hvor man synes at der trænger til eksempelvis maling, nyt
håndtag osv.
En fra bestyrelsen sørger for at tegningen kommer til Vraa (og lægger gerne flere kopier for de
kommende år).
De sidste der lukker Vraa denne sommer, tager tegningen med hjem, så vi i bestyrelsen kan se
hvad og hvor der trænger til vedligeholdelse og/eller fornyelse. Digitale fotos er også gode at
benytte sig af (tak for fotos i år Ingemar!).
Der er et ønske om at lakere gulvet i spisestuen. Der skal laves en prøvelakering (et skjult sted),
så vi kan finde ud af om det er olie- eller vand basis, der allerede er smurt på! (PINSEN).
NYE SENGE
Der købes nye senge til Vraa i år. 2 x enkeltmands til Bakkens Hvile, 1 x 1½ mands til Siskens
rum og en ny toprullemadras til Tabanaklets udtrækssofa.
I Siskens rum skal der nedtages et skab for at få plads til den nye seng.
OPMÅLING til disse senge skal foretages af de første der er i Vraa (Bjørn og Inge) med mindre
at der er nogen i Påsken som rettelig er Gunvors i år.
Birgitte undersøger priser på senge (boxmadrasser med fødder) og toprullemadras bl.a. i Jysk
Sengetøjslager.
Sengene kan forhåbentlig sendes til Vraa inden Pinse. SÅ DE KAN OPSTILLES I LØBET AF
ARBEJDSWEEKENDEN I PINSEN (se videre i referatet).
LILLEPIGEN
Nye beslag til stigen så den bliver sikker og evt. afkortelse af sengehest, så det er nemmere at
komme op i sengen.
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DE GAMLE SPISESTUESTOLE
De flettede sæder er itu. Kirsten undersøger om ”flettemanden” i Hadeerslev kan give os et godt
tilbud på reparation. Er der en mulighed for at få dem repareret lokalt på Anholt? Det bør måske
nok undersøges.
VÆRKSTEDET
Renovering ved bl.a. at fjerne køjerne. Husk at gemme alt godt træ. (PINSEN).
MALING AF BAKKENS HVILE
Vi har aftalt at væggene skal males. Gerne hvide. (EVT. PINSEN)
KØKKEN
Der mangler en prop til vasken. Det skal være en med en diameter på 62 mm og med en lille tap
i bunden, der skal passe til et hul.
CHARTOLLET
Oprydning på det gamle chartol, så det ikke er så rodet. Bl.a. vil vi gerne have ryddet en skuffe
hvor mobiltelefonen kan placeres.
NY UDELAMPE VED TERESSEN
Den gamle lampe ved indgangen udskiftes med en ny. En der ikke lyser totalt op. Vi tænker en
type der har form som en kvart bold med lyset rette nedad. Troels vil købe denne. (PINSEN)
NYT WC
Vi har besluttet at købe et nyt WC. Det gamle er udtjent. (PINSEN).
NYE TØRRESNORE
Vi har talt om at ophænge tørresnore bag Vraa. Eksempelvis kunne der lave plads mellem
brændeskur og en ny opsat pæl. Her må gerne tænkes kreativt. Tørresnor ved køkkendøren kan
også forbedres.
5.

Budget 2011
Udgifter:
Se regnskab

48250

Indtægter:
Se regnskab

40000
---------- 8250

Forventet resultat
6.

Ferieperioder 2011
(Koordinator: Troels, tlf. 75 55 24 75 eller mobil 29 67 33 84)
Uge (25)-26-27
Uge 28-29
Uge 30-31
Uge 32-33-(34)

+ påske
+ pinse
+ efterår
+ jul

Gunvor
Bjørn
Ulf
Troels

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet.
MEN FØLGENDE ER ALLEREDE AFTALT:
uge 21 (20.-28. maj) Tove Villum Jensen (Jens´ moster)
uge 22 - 23 Bjørn og Inge (slut uge 23 er Pinsen)
uge 23 slutning (Pinsen) Arbejdsweekend
uge 25 - 26 Gunvor
uge 27 Ditte
uge 28 – 29 Bjørn
uge 30 ?
uge 31 Nina (Ulf´s stedbarn)
uge 32 Sten
uge 33 Troels
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OBS – OBS - OBS
Ændringer meddeles Troels inden 1. april 2011. MEN GERNE FØR.
Hvis ingen medlemmer ønsker at overtage en fri uge inden 1. maj, skal den enkelte familie
SELV få udlejet huset. Hvis en uge står fri i sommer perioden, skal den enkelte familie med
ansvaret for ugen betale ERSTATNING svarende til 2 personer (2.000,- pr. uge).
7.

Betaling 2010
(foretages til Jyske Bank, reg. 5037, kontonr. 139892-1) .
Vi vedtog sidste år at der ikke længere er noget der hedder Ikke-medlemmer. Alle betaler det
samme, og det er følgende (uændret fra sidste år)
Takster
Medlemmer, familie og venner (alle):
Ugerne 25-34
1.000 Dkr. pr. voksen pr. uge
(dog max. 4.000)
Ugerne 23-24/35-36
800 Dkr. pr. voksen pr. uge
(dog max. 2.400)
Øvrige uger
500 Dkr. pr. voksen pr. uge
(dog max. 1.600)

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

Skemaer til brug ved opgørelse af leje samt indbetalingskort findes i Vraa-mappen. Skemaet
sendes til Birgitte snarest efter opholdet. Birgitte laver nye skemaer for år 2011.
NB
Bidrag fastholdes som følgende:
Hver familie gren (4 stk.) betaler hvert år 2.500 Dkr. i bidrag. Beløbet indbetales til Jyske Bank
senest 01.04.11.
Det er op til den enkelte familie at fordele denne udgift imellem sig. Bidraget er for medlemskab
af foreningen Vraa.
8.

Nye medlemmer
Ingen.

9.

Eventuelt

9.1

Arbejdsweekend i Pinsen 2011
Det er aftalt at der er arbejdsweekend i Pinsen. Troels er tovholder på dette.
Bjørn og Inge er i Vraa indtil Pinse (så de deltager formodentlig)
Troels og Kirsten deltager.
Vi vil gerne være minimum 6 folk, så der mangler 2 frivillige eller flere. Hvem er interesseret?
Kontakt Troels. Holdet SKAL være på plads den 1. april 2011.
Vi drøftede det at holde arbejdsweekend, for at få så meget lavet ved huset som muligt, så
ferietiden IKKE kun var arbejde. Det vil vi prøve at holde fast i, men måske kun ca. hvert andet
år.
Deltagere i arbejdsweekenden kan søge tilskud i foreningen for et økonomisk tilskud til rejsen til
Anholt. Således håber foreningen på at også nogle af de unge familiemedlemmer har mod på og
lyst til at lære lidt om drift og vedligeholdelse af et ældre sommerhus.

9.2

Pinsetræf 2010 hos Troels og Kirsten
Pinsetræffet med fætre og kusiner i Alleshave var en stor succes. Bestyrelsen fik indtryk af at
hele den store familie vi nu er, alle sætter pris på huset Vraa og øen Anholt. Og de mange input
har vi taget til efterretning, så godt vi kan.
Derfor opfordre vi alle til at tage aktiv del i drift og vedligeholdelse af dette unikke sted som vi er
en del af. Brug det og pas på det – og gerne i fællesskab.
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9.3

MOBILTELEFONEN (50559723)
Vi aftalte allerede sidste år at der altid skal ligge et friskt taletidskort i chatollet. Det skal
alle sørge for inden de rejser. Således kan der ringes til Vraa, men når der ringes ud fra Vraa,
bruges taletidskort.
Således er telefoni blevet brugerbetalt og det harmonerer fint med at de allerfleste har egen
mobil telefon og hvis ej, så skal der blot købes kort i Brugsen. Vi har sparet en del på at opsige
abonnementet fra TDC. (GENTAGELSE FRA 2009).

9.4

Den der holder bestyrelses mødet, udarbejder dagsorden for mødet, og udsender den til de
øvrige bestyrelses medlemmer ca. 1 måned før mødet.

9.5

Vi drøftede medlemsbidraget
Igen blev medlemsbidraget taget op til diskussion. Men det er bestyrelsens holdning at bidraget
fastholdes som 2.500 kr. pr. familie gren. Dels fordi det giver en fornemmelse for ejerskab og
dels fordi der bare skal være nogle økonomiske midler til at drive foreningen/huset.

9.6

Hjemmesiden
Torbjørn er stadig in control vedr. hjemmesiden. Torbjørn er stadig den bedste til det der med
edb. Men er der andre der kan lave web-sider og finde ud af at være web-mastere, så hører vi
gerne fra jer. Kontakt Jens. Vi aftalte på Pinsetræffet sidste forår at Jens tager kontakt til Thue
og Valdemar desangående. Det vil Jens så prøve at gøre noget ved i år!

10.

Næste møde
Lørdag den 14. januar 2012 hos Jens i Humlebæk.

Humlebæk 31.01.2011 /Jens Richard Olsen

Driftsregnskab for Vraa 2010 er udarbejdet af Birgitte og dateret 12/1-11.
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