ANDELSFORENINGEN VRAA

Revision 1

Hjemmeside: http://hem.fyristorg.com/vraa SNART: www.vraa.org

Referat af bestyrelsesmødet 2011 afholdt hos Jens i Humlebæk d. 28. januar 2012.
Deltagere: Birgitte, Bjørn, Inge, Dorte, Jens, Malene, Ulf, Elsa, Gunvor, Troels og Kirsten.
Dagen indledt med besøg på Louisiana. De fleste var glade for de meget store og delvist manipulerede fotos. ”Kamiokande 2007” er nu googlet og det viser sig at være del af et kolossalt
eksperiment vedrørende atompartikler. Det er en underjordisk kæmpetank et sted i Japan! Tjek
selv.

1.

Referat af bestyrelsesmødet 2010 afholdt hos Gunvor (15/1-11)
Referatet er udarbejdet af Jens.
Referatet blev godkendt.

2.

Udførte opgaver og anskaffelser 2011
Cykelstativer/cykelstøtte under det nye halvtag på ”engen”
Troels har medbragt et cykelstativ i stål, Det rækker for nu.
Ny hynde BOX
Der er skaffet en. Placering bag Vraa i sommerperioden, inde i Vraa om vinteren.
4 lette klapstole
Der er indkøbt 2 klapstole.
Desuden er vi på udkik efter et par gode lænestole/sommerstole til brug udenfor (som erstatning
for bambus stolene, hvoraf der nu kun er én tilbage, den er til gengæld blevet malet flot).
Ny kuglegrill
Er doneret til Vraa af Troels og Kirsten. Det er jo fedt.
Fornyelse i Lillepigen.
Kommode ud og hylde op i stedet = mere plads.
Der er kommet ny renovationsordning, men bestyrelsen holder fast i, at brugere af Vraa
selv nedgraver organisk affald, når der er mange folk i huset. Det virker og er overskueligt.
Spisestuegulv
Der er lakeret gulv i spisestuen. Tak til alle der stred. Pas på det. Det er oliebaseret lak, blot til
orientering til vedligeholdelsen om 10-15 års tid..
Nye senge
Der er købt nye senge til Vraa i år. 2 x enkeltmands til Bakkens Hvile, 1 x 1½ mands til Siskens
rum. I Siskens rum er et skab fjernet for at få plads til den nye seng.
Tak til de der bar, rodede og regerede for at dette lykkedes, til alles glæde.
Nu er Tabanaklet udfordringen, se opgaver i 2012 pkt. 4
De gamle spisestuestole
Bjørn og Inger har med stor ihærdighed udført en renovering af én af spisestuestolene, ved
hjælp af såkaldte gjorde. De gjorde det, men ønsker et særligt møbelværktøj, der afgørende gør
arbejdet lettere. Det værktøj køber vi, så flere stole kan istandsættes, se opgaver 2012 pkt. 4.
Således vil det slidte fletværk blive udskiftet med flotte sorte gjorde, ad somre.
Værkstedet
Blev ikke ændret, men der har været en omfattende oprydning i skuret på engen. Check det ud
næste gang du er i Vraa.
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Maling af Bakkens Hvile
Væggene er nu malet hvide. Det siges at det er blevet virkelig pænt. Igen tak til de af jer der
gjorde dette til virkelighed. Der vil blive rift om BH den kommende sommer!

Chatollet
Det er blevet lidt bedre mht. rodet, men men vi vil henvise til pkt. 4 i dette referat.
Ny udelampe ved terrassen
Den gamle lampe ved indgangen er udskiftet med en ny. Tak til Troels og PH.
Nyt WC
Der er købt og installeret et nyt WC, det gamle var udtjent. En langsigtet handling, tak for det.

VRAA Mobiltelefon er 50559723

3.

Regnskab for 2011
(se Birgittes bilag dateret 22.01.2012)
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
44.250
Indtægter:
Se regnskab
44.200
Årets resultat

Balance 30.12.2011:
Beholdning
Resultat 2011
Kassebeholding

- 50
=====

25.350
-50
---------25.300
----------
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4.

Planlagte opgaver 2012 + Anskaffelser
Cykelstativer/cykelstøtte under det nye halvtag på ”engen” kan muligvis forbedres.
Vi køber 6 lange ru brædder på ca. 120 x 25 x 3900.
Vraa er på udkik efter et par gode lænestole/sommerstole til brug udenfor (som erstatning for
bambus stolene) gerne hårdt træ, gerne ”flydere”. Donationer er velkomne.
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 og ø-priser naturligvis.
Taletidskort til kontakttelefonen (50559723) skal altid forefindes i Vraa, så hvis du bruger telefonen under dit ophold SKAL du sørge for at der indkøbes et nyt kort for mindst 50 kr. Husk det
nu alle sammen ;-)
Nye dyner
2 nye sommerdyner og 4-5 hovedpuder skal indkøbes. Helst 2 med dun, men ellers 1 syntetisk
og en med dun. Hvem gør det?

Brændeovn defekt
Dette er et alvorligt problem som vi har diskuteret 3 løsninger på og har fundet frem til følgende:
1. Finn Ottendahl har en reservedel! (Hvad har den mand ikke?)
2. En ny overplade og afmontering af defekt overdel, forlængelse af røgrør.
3. En ny ovn eller en brugt ovn
Ulf undersøger i ovennævnte rækkefølge. Og tager de nødvendige skridt, evt. i samråd med andre i bestyrelsen.
Gardin ved terrassedør
Der bliver købt og opsat rullegardiner til den nye terrassedør. Gunvor er ansvarlig.
Vi drøftede også muligheden for en ”myggedør”, den nordarmerikanske type, som er en oplukkelig ramme med insektnet. Kan være dejlig en varm sommeraften.
Nyt spejl mm. på badeværelset
Det er ikke størrelsen, det er gørelsen. Nyt som brugt, bare det er helt og bedre end det gamle.
Hylden fra 2010 må gerne erstattes af hvad som helst. Nogen har historier om tandbørster i WC
kumme og andre uhyrligheder. Alternativet er at sættes hegn rundt hylden…
Læselampe ved lille sofa
Der opsættes en læselampe ved den lille grønne sofa i stuen. Bjørn og Inge har påtaget sig
denne opgave.
Maling
Hvid til vinduer og karme (inde), alkyd (vandbaseret) 2,5 l. Grøn til køkkendøren (ude) 0,75 l.
Hvem køber ?
Ny hjemmeside
Rasmus Damgaard Olsen har tilbudt sig som ny webdesigner / redaktør på en hjemmeside for
Vraa. Det indebærer at der betales lidt for at abonnere på et domæne-navn, men det har vi beslutte at gøre. Rasmus får ansvaret for at iværksætte dette, send ham gerne gode ideer.
(rasmuserglad@gmail.com) Rasmus kan kontakte Torbjørn, hvis der bliver behov for det.
WWW.vraa.org bliver antageligt vores navn.
Vi håber at kunne få lidt sjov ud af en hjemmeside, eksempelvis ved at det bliver muligt at
uploade fotos, lave opslag, se kalender, adresseliste og meget andet.
Små filmsnaser fra øen kunne også være sjovt at have liggende.
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Lillepigen
Forbedring af trappestige til overkøje er ønskelig. Evt. tøjkroge.
Mangel registrering og gode ideer – brugernes nye idébank
Fra den kommende sommer vil der 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, ugeblade
osv.
Jens, sørger for at tegningen kommer til Vraa (og lægger flere kopier for de kommende år).
De sidste familiemedlemmer, 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, et billede siger mere end 1000 ord!.Så send gerne
dine fotos til bestyrelsen og snart til den nye hjemmeside.
Nye senge i Tabarnaklet
Planen er at der lægges en plan!
Målet er at få udtænkt en god indretningsplan, en helhedsplan for rummet, så det både er brugbart, hyggeligt, fleksibelt og meget mere på én gang.
Denne betroende opgave er lagt i hænderne på Ulf og Jens. Således vil nye madrasser muligvis først indfinde sig i 2013, men planen for ”ombygningen” vil være lagt. Første idéudkast skal
ligge klar til Pinse, så flere kan give input og kritik.
De gamle spisestuestole
De flettede sæder er itu. Der indkøbes et møbelværktøj, så disse stolesæder kan udskiftes med
flotte sorte gjorde. Bjørn og Inge står for dette og oplære gerne andre i teknikken).
Værkstedet
Renovering/bedre indretning, evt. ved at fjerne køjerne. Husk at gemme alt godt træ. Forbedring
af pladsen omkring høvlebænk, skabe eller hylder mm. Frivillig opgave.
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. Det kan være en stålprop med pakning eller en helt af gummi.
Alle er i spil til at løse denne opgave – hvem kommer først?
Chatollet
For at skabe plads til en oprydning, skal der monteres en hylde/reol i Tabanaklet (gerne
væghængt), som alene skal kunne holde på ”de vigtige mapper”. Omkring 5-10 ringbind.
Derefter oprydning på det gamle chatol, så det ikke er så rodet. Vi vil gerne have ryddet en skuffe hvor mobiltelefonen kan ligge.
Nye tørresnore
Vi har talt om at ophænge tørresnore bag Vraa, foran Vraa, ved siden af Vraa, og over Vraa.
Nød vil lære nøgen sommergæst at sætte tørresnore op. Nogen indkøber egnet snor og placere
det i værkstedet.
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5.

Budget 2012
Udgifter:
Se regnskab

40.750

Indtægter:
Se regnskab

40.000
---------- 750

Forventet resultat

6.

Ferieperioder 2012
(Koordinator: Troels, tlf. 88 13 44 96 eller mobil 29 67 33 84)
Uge (25)-26-27
Uge 28-29
Uge 30-31
Uge 32-33-(34)

+ påske
+ pinse
+ efterår
+ jul

Troels
Gunvor
Bjørn
Ulf

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet.
FØLGENDE ER AFTALT:
uge 20 (Kristi himmelfart)
uge 21 - 22 (Pinsen)
uge 23 (første hele uge i juni)
uge 25 – 26 - 27 Troels (påske)
uge 28 - 29 Gunvor (pinse)
uge 30 – 31 Bjørn (efterår)
uge 32 – 33 - 34 Ulf (jul)
Ændringer meddeles Troels inden 1. april 2012. 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 2012
(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). 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. 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 (der snart
står i en ny væghængt hylde i Tabanaklet). Skemaet sendes til Birgitte snarest efter opholdet.
Birgitte laver nye skemaer for år 2012. (Vi håber at den nye www-side vil kunne indeholde et sådant skema måske).
NB
Bidrag fastholdes som følgende:
Hver familie gren (4 stk.) betaler hvert år 2.500 Dkr. i bidrag. Beløbet indbetales til Jyske Bank
senest 01.04.12.
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
Ingen.

9.

Eventuelt

9.1

Arbejdsweekender i Pinsen Fremover
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 ikke så nyt.
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, dog springer vi over i år, så skemaet fremadrettet ser
således ud:
Pinsen 2013 – Jens
Pinsen 2014 – Birgitte
Pinsen 2015 – Troels
Pinsen 2016 – Gunvor
Det vil sige at Jens som den første skal samle et hold. Bedste holdstørrelse er erfaringsmæssigt
6-8 mand (m/k).
Vi vil opfordre alle til at byde ind, også den unge generation. Det er hårdt arbejde i køkken, haven eller med bygninger, men det er sjovt og ikke mindst nødvendigt. Panta rei (”Alt flyder” Heraklit).
Er der allerede nu nogen der er friske på at blive skrevet på arbejdsholdet 2013? Kontakt Jens
på (jensrichard@live.dk) eller 51613622. Først til mølle…siden tvang.
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.

10.

Næste møde
Lørdag den 12. januar 2013 hos Troels og Kirsten i Eskebjerg.

Humlebæk 15.02.2012 /Jens Richard Olsen

Driftsregnskab for Vraa 2011 er udarbejdet af Birgitte og dateret 22.01.2012
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