ANDELSFORENINGEN VRAA

-

Hjemmeside: www.vraa.org –

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2020 afholdt over internettet den 23. januar 2021.
Deltagere: Birgitte, Jens, Ingemar, Gunvor, Ditte, Kirsten og Troels.
Vi har pga. Corona pandemien afholdt bestyrelsesmødet for andelsforeningen VRAA over internettet. Det fungerede sådan set fint nok. Til mødet havde vi en lidt reduceret dagsorden, grundet
de mange usikkerheder i forbindelse med Corona.

NB

Som sædvanlig er pkt. 2 efterfulgt af pkt. 4 i dette referat og så kommer pkt. 3. Det er for overblikkets skyld mht. regnskab og nyt budget.

Vi arbejdede under denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Godkendelse af referat for året 2019
Regnskab for 2019
Drøftelse af eventuelle aktiviteter i 2021 (og Corona situationen)
Budget 2021
Ferieperioder 2021 og 2022
Betaling
Nye medlemmer
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2019 afholdt hos Jens (18/1-20)
Referatet er udarbejdet af Jens.
Referat er udsendt i februar 2020.
Referatet blev godkendt.

2.

Regnskab for året 2020
(se Birgittes bilag dateret 11.01.2021)
Regnskabet for året 2020 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
25.800
Indtægter:
Se regnskab
35.000
Årets resultat

Balance 31.12.2019:
Beholdning
Resultat 2017
Kassebeholdning

(udlejet ca. 7 uger +medlemsbidrag)
9.200
=====

47.800
9.200
---------57.000
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4.

Budget 2021
Udgifter:
Se regnskab
Indtægter:
Se regnskab
Forventet resultat
Forventet Beholdning

32.100

38.800
---------6.700
57.000+6.700 = 63.700

Se detaljer i driftsregnskab udarbejdet af Birgitte, og justeret og revideret budget efter bestyrelsesmødet.

3.

Hvad skal og kan der ske I 2021 + Anskaffelser
Grundet Corona situationen, vil der ikke blive igangsat større arbejder i og omkring Vraa i dette
herrens år 2021.
I det følgende nævnes de ting som vi dog alligevel håber kan blive gennemført, ikke som en arbejdsweekend, men derimod som noget vi kan gøre hver især, når vi holder sommerferie i Vraa
1)
Beklædning af cykelskur, så cyklerne står tørt hen over vinteren. Troels er påbegyndt arbejdet i
sommeren 2020. Det handler om montering af brædder der lukker fronten og siden af det nuværende skur. Der skal enten laves en dør eller (og nok væsentligt nemmere) et ”fag” der kan afmonteres i sommerperioden og som ”hænges” op når Vraa lukkes om efteråret.

Der skal bestilles brædder og galvaniserede søm til levering omkring medio juni. Og en frisk
fuchssvans (håndsav). Måske kan Jacob give et bud på materialemængden. Det skal nok være
trykimprægnerede ru brædder.

2)
Rydning omkring brændeskuret på bakken bag ved Vraa. Gammelt og ubrugeligt brænde, skal
flyttes ned i skoven og lægges i skovbunden. Lidt længere inde i skoven end cykelskuret.

3)
Bestyrelsen vil gerne have at alle medlemmer forholder sig til følgende idé:
At købe et byggesæt til et shelter (skydd), der kunne opstilles på bakken bag ved Vraa. Dette
kan så bruges af alle, enten når der er mange i Vraa eller blot når man har lyst til at sove ude.
Hvis der er stemning for et sådant, kan det være en af planerne for 2022. Ditte undersøger priser.
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4)
Når vi nu ikke kan påregne at gøre så meget i praksis grundet Corona, så kan vi dog planlægge
og forberede projekter. Derfor ønsker vi følgende:
Jacob rejser til Vraa i Store Bededags ferien med venner (30. april-2.maj). I den forbindelse ønsker vi at Jacob, dels lægger planen for hvordan en træ-terrasse foran Vraa (i forlængelse af
den eksisterende) kan opbygges og hvilke materialer den bør bygges af. Og laver en omtrentlig
mængde opgørelse, så der kan bestilles materialer i foråret 2022.
Opbygning af terrasse kommer først til at ske i 2022. Forventeligt i forbindelse med Pinsen.
5)
At der i forbindelse med sommerferien bliver analyseret lidt på konstruktionerne i badeværelset
og at badeværelset bliver opmålt inkl. installationerne. Vi har et udmærket udgangspunkt i de
tegninger af Vraa, som Oluf Tonnvik i sin tid udarbejdede. Vi skal blot tegne badeværelset i en
større målestok.
Dette planlægningsarbejde skal kunne danne et overblik over hvad vi kan gøre ved badeværelset og så en VVS mand/dame og måske en tømrer kan udarbejde tilbud på en renovering.
Øvrigt fra sidste års plan, der jo ikke blev som vi havde håbet på.
2 beklædningsbrædder skal udskiftet under vinduer (stuevinduer eller var det spisestuevinduer?)
Reparationer ved Bakkens Hvile. Skab inde og trappe ude.
Reparation af trappen på skråningen mellem Vraa og Bakkens Hvile.

Ideerne fra weekenden i Falköping 2019 - gentagelse
Igen pga. Corona-situationen, har bestyrelsen ikke drøftet de ting som vi valgte ud sidste år.
Men for at vi ikke glemmer dem, så er her listen over tiltag og aktiviteter, som i nærmere fremtid
kan påbegyndes.

Renovering af WC+Bad
Vi lægger en plan for hvordan dette bør gøres i Pinsen 2020
Facebook gruppen
Denne bør bruges til sjov om information. Man kan evt. skrive at man er i huset fra den til den
dato, så andre ved det. Men ”hvem der er i huset” vil først og fremmest fremgå af hjemmesiden.
4-kort (spil)
Jacob og hans familie har lavet et sæt kort, vi andre skal også lave et sæt eller to. Sten laminere
de gamle eksisterende kort, så de holder fremover.
Historie fortællinger om Vraa, familien og Anholt
Der er mange former for hvordan vi kan få de gamle historier frem i lyset og minderne fra en
svunden tid. Hver familie gren må finde sine versioner. Det kunne være interview med sin
far/mor, farfar, farmor, morfar. Vælg én fra hver familie der kan tage teten. Og få fremstillet noget
”råt materiale”.
Vi drøftede om eksempelvis Noah kunne være den person der samlede det hele og muligvis fik
lidt løn for det. (Første journalistiske opgave!).
Film fra øen
Vi har talt om at få nogle af de gamle 8 mm film digitaliseret, så de kunne blive tilgængelige fx på
hjemmesiden. Birgitte undersøger, da det hovedsageligt er Bjørn der har gamle optagelser liggende.
SUP (stand up paddle board)
Der var opbakning til at indkøbe sådan et oppusteligt board til Vraa. Jens havde et med i sommeren 2019 og havde gode oplevelser med det. Vi har dog ikke afsat midler til indkøb i dette
regnskabsår. Board-typen bør være af den oppustelige slags, så kan de fleste være med.
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Terrasse mod øst
Vi lægger en plan for hvordan den hævet træ terrasse kan opbygges og hvor meget materiale
der skal købes. Planen lægges i Pinsen 2020.
Flere familiespil
Alle opfordres til at tage nogle spil med, som kan efterlades i Vraa. På den måde for vi nogle
flere spil ind i huset.
Microovn
I bestyrelsen synes vi at en microovn vil fylde alt for meget i køkkenet. Og at en sådan har en
begrænset funktion til madlavning. Derfor er dette forslag ikke med i de videre planer.
Kildesortering
Hvis man vil undgå en fyldt skraldespand, kan ”grønt affald” graves ned i skoven.
Der kommer en ny affaldsordning i 2020. Det bliver med 2 fraktioner. Birgitte undersøger om vi
kan få nogle lidt større beholdere.

5.

Ferieperioder 2021 og 2022
(Koordinator: Ditte Marie Egebjerg, mobil 30 50 27 80)
Uge (25)-26-27
Uge 28-29
Uge 30-31
Uge 32-33-(34)

+ påske
+ pinse
+ efterår uge 42
+ jul

Ulf – 2021
Troels
Gunvor
Bjørn

Bjørn - 2022
Ulf
Troels
Gunvor

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet.

Ændringer meddeles senest til Ditte inden 1. april 2021.

Alle kan efter 2. april leje huset i de eventuelle frie uger. Vi skal alle være aktive på dette område
og få huset præsenteret til gode venner og bekendte. Den kommende sommer forventes et stort
udlejningsbehov, bl.a. pga. Corona. Vi håber at det bliver muligt for den svenske del af familien
at komme til øen i sommer.

6. Betaling 2021
(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
150 Dkr. pr. voksen pr. dag
(dog max. 5.000)
Ugerne 23-24/35-36
800 Dkr. pr. voksen pr. uge
120 Dkr. (dog max. 3.200)
Øvrige uger
500 Dkr. pr. voksen pr. uge
100 Dkr. (dog max. 2.000) NB tillæg for elvarme + 500 kr/uge (se pkt xx)
Skemaer til betalingsopgørelse – kontakt Birgitte.
Eller find det på hjemmesiden (www.vraa.org)
Skemaet sendes til Birgitte snarest efter opholdet. (SPM: skal dette fjernes?)
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HUSK
Hver familie gren (4 stk.) betaler hvert år 3.000 Dkr. i bidrag. Beløbet indbetales til Jyske Bank
senest 1.april 2021.
Det er op til den enkelte familiegren at fordele denne udgift imellem sig. Bidraget er for medlemskab af foreningen Vraa.

7.

Nye medlemmer
Ingen.

8.

Eventuelt
Nye i bestyrelsen og afgang fra bestyrelsen
Ditte indtræder i bestyrelsen som erstatning for Troels (han vil stadig være senior advisor)
Ingemar indtræder i bestyrelsen som erstatning for Gunvor (hun vil også stadig være senior advisor). Dette er hermed officielt. Velkommen.
Særlige forhold ved brug af Vraa i fyringssæsonen
Vi har besluttet, at der pålægges + 500 kr. pr. uge Vraa bliver benyttet, i alle ugerne før uge 23
og alle ugerne efter uge 36. Dette for at sikre dækning af udgifter til elvarme. Dette tillæg er dog
kun hvis man er alene i Vraa, altså kun én betalende person. Hvis man er 2 eller flere, er der
ikke tillæg for el.

Liste om brug af huset
Liste der beskriver ankomst (åbning af huset) og afgang (nedlukning af huset) fra Vraa skal lægges op på hjemmesiden. Kirsten laver en digital update. Denne skal også kunne findes i mappen
i Vraa. (Gentagelse fra 2019).
Facebook og dropbox
Vi drøftede følgende vedr. disse medier.
Hjemmesiden
Den beholder vi, da den fungerer godt som præsentation af huset overfor eventuelle lejere af
huset, der ikke kender Vraa. Kontakt Rasmus, hvis der i øvrigt er noget omkring hjemmesiden
(R.Damgaard.olsen@gmail.com)
Facebook gruppe
Den er mest til sjov og spas. Man kan skrive når man er i huset og evt. hvem man er sammen
med. Og updates om stemninger fra øen.
Dropbox
Ditte undersøger om der en egnet mulighed for at åbne en Dropbox, som alle medlemmer kan
tilgå, hvor vi kan lægge fx tegninger over Vraa, planer over grunden oa.
Jens undersøger om der er et egnet gratis digitalt kortgrundlag, et sted derude på nettet.

Forslag fra Sten
der er stillet forslag om at medlemmerne i større eller mindre grupper kan tage et ”efter-sommersæsonen-møde” over internettet. Vi drøftede både møder af ren og skær social-familiær karakter, men også møder hvor der kunne være en dagsorden fx drøftelser af hvad man kan gøre for
at forbedre huset og andet.
For at prøve det af, har vi sat følgende dato i kalenderen til et ”statusmøde efter sæsonen”. Lørdag den 18. september 2021, kl. 11.00. Sandsynligvis via mødeprogrammet ”Google Meet”.
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9.

Næste møde
Lørdag den 22. januar 2022 hos Ditte i Virum.

Driftsregnskab for året i Vraa 2020 som blev drøftet på dette bestyrelsesmøde, er udarbejdet af
Birgitte og dateret 11.01.2021 – Endeligt budget for 2021 jf. bestyrelsesmødet og dette referat.

Humlebæk 12. Feb. 2021 /Jens Richard Olsen
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