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

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2014 afholdt hos Sten, Gunvor og Ingemar i Stockholm d. 17. januar 2015.
Deltagere: Birgitte, Jens, Gunvor, Ingemar, Sten, Marica og Troels.
Vi har igen haft en god familiesamling omkring VRAA.
Vores svenske fætre og søster Gunvor diskede op med afro-jazz, eksotiske gryde- og ovnretter,
rummelighed og meget mere. 1000 tak for gæstfriheden.
Som bonus info får alle medlemmer dette staldtip (inspireret af Shanti Lo, fredag aften hos Sten
og AnnaCarin).
Sydafrikansk upbeat. Både kærligt og kælent. Samfundsorienteret.
Sangerinden hedder : Thandiswa Mazwai
Album hedder : ”Ibokwe” (og er vist fra 2008 eller 2009).
Prøv det!
Tak til Ingemar for at eftersende min toilettaske….

1.

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2013 afholdt hos Birgitte (11/1-14)
Referatet er udarbejdet af Jens.
Var delvist forhåndsgodkendt.
Blev godkendt.
Bestyrelsen afprøver en ny procedure for godkendelse af referat. Aftalen er at referat udsendes
til bestyrelse og øvrige deltagere på det afholdte møde asap, dog senest 4 uger efter mødet.
Derefter er der 4 uger til at kommentere referatet, hvorefter det udsendes endeligt og er at betragte som godkendt. Det kan herefter uploades til hjemmesiden, så alle kan læse det.
Godkendt referat kan påregnes klart til hjemmesiden medio marts.

2.

Udførte opgaver og anskaffelser i 2014
Købt. Ørnenæb til klipning af grene skal indkøbes.
Købt. Ny støvsuger skal indkøbes, husk på at posetypen skal kunne købes i Anholt Brugs.
Købt og monteret. Nyt køleskab skal indkøbes. Vi (Birgitte eller Bjørn) prøver at få Finn Ottendal til at opmåle det gamle, så vi kan købe et der vil passe ind i hullet.
Gentagelse. Vraa er på udkik efter et par gode lænestole/sommerstole til brug udenfor gerne
hårdt træ, gerne ”flydere”. Donationer er velkomne, men husk at medbringe dem med.
Altid. 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.
Fikset. Der er en defekt kontakt i Tabernaklet. Det er en dobbelt kontakt af den lidt ældre type.
Jens har en, den har kun eet udtag, men den vil passe. Bjørn kikker efter om han har en. Denne
kontakt skal laves.
Fikset. Nyt badeforhæng ønskes. Troels mener at en form for ”paraply” forhæng vil være egnet.
Fikset. Nyt plastic gardin i badeværelset ønskes. Dorte har måske noget der kan anvendes.
Jacob siges at have klaret det. Der mangler klinger til stiksaven. Husk det til pinsen!
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Der er medbragt nogle. Der mangler helt almindelige blanke søm i Vraa, 40 mm, 50 mm og
60 mm. Måske Jacob kunne skaffe lidt blandede søm. Og måske også lidt skruer med alm.
krydskærv.
Ikke sket, men dette bliver Pinsen 2015 (se pkt. 4). Træer i vestskellet kan måske beskæres,
så der kommer lidt aftens sol på terrassen og så tørresnoren måske kan placeres et bedre sted.
Troels kontakter ejerne af Stigsholm.
I Pinsen kan de træer, som vi gerne vil fjerne markeres. Så kan ejerne af Stigholm afgøre om vi
må fjerne dem. Det kan vi så gøre i løbet af sommeren.
Er bragt frem. Vraa kan godt bruge en rammesav til grene. Jens donerer en inkl. en ekstra klinge.
Mangler (se pkt. 4). Gennemgang af de vestvendte vinduers tilstand, samt opmåling af dem
begge, så vi en dag (lidt ude i fremtiden) kan bestille nye vinduer.
In ordnung. Nyt spejl i badeværelse. Dorte kan skaffe et spejl.
Der er noget maling og der købes lidt mere (se pkt. 4). Maling
Grøn (skovgrøn) til køkkendøren (ude), samt til ”inddækninger” rundt vinduer 0,75 l (oliemaling).
”Mangel registrering og gode ideer” – brugernes idébank
Digitale fotos er 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. På den måde kan vi nemmere finde ud af
hvad og hvor der trænger til en kærlig hånd.
Færdig – godt gået Bjørn og Inge. Spisestuestole forsøges repareret færdigt. Bjørn og Inge fortsætter, men Bjørne hævder at alle kan lære det!
Mangler (se pkt. 4). Høvlebænken, der nu er i skuret skal fikseres på en smart måde, så den kan
bruges.
Udgår. Ting, mapper og andet der i dag findes på chatollet, bør flyttes til en reol. Evt. kan der
laves en boghylde over vinduet i Tabernaklet. Hvis det sker kan chatollet faktisk bruges som
et lille skrivebord. Det er vigtig at mapperne der vedrører Vraa, kontakt adresser mv. får en plads
der er til at finde.
I øvrigt
Kabel deklaration på grunden ved åen.
”Skoven” (vest for skuret på ”engen”)
Bjørn kontakter Ablidstrøm, for at finde ud af hvor meget vi skal gøre ved kvas og krat. Nogen
mener at det udgør en brandrisiko. Vi har ikke gjort noget ved det og vil heller ikke gøre noget.
Se pkt. 4

3.

Regnskab for året 2014
(se Birgittes bilag dateret 07.01.2015)
Regnskabet for året 2014 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
33.000
Indtægter:
Se regnskab
54.700
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Årets resultat

Balance 31.12.2014:
Beholdning
Resultat 2014
Kassebeholdning

4.

21.700
=====

10.150
21.700
---------31.850
----------

Planlagte opgaver 2015 + Anskaffelser

Skovarbejde I Pinsen
Troels kommunikere med Stigsholm. Fenger-familien. Sikre os at vi gerne må gøre det…
Pinseweekenden bliver træfældning i vestskellet, mellem Vraa og vejen, som hovedsagen.
Dette for at genskabe aftensol på terrassen ;-)
Troels er sjakbajs.
NB – ARBEJDSWEEKEND I PINSEN ER AFLYST. SE MAIL FRA TROELS OG KIRSTEN.
Derudover :
Skabet i bakkens hvile – hylder etableres i eksisterende ramme (brædder, gerne med fer og not)
Ny tung parasolfod – Jens undersøger noget
Male i køkkenet – generelt hvidt, men grå låger (i stedet for de gule…) – Pinsen (måske)
Nye teak lameller til de eks. stålstole – Jens fremskaffer
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 – Pinsen, eller i løbet af
sommeren.
Høvlebænken i skuret –
Cykelanhængerbeslag – Gerne til 2 cykler. Vi taler om løsninger udskåret af bildæk!.(Troels og
Jens).
Lille tørrestativ/snor (i det nyklippede skel).

5.

Budget 2015
Udgifter:
Se regnskab
Indtægter:
Se regnskab
Forventet resultat

32.000

36.000
---------4.000

Se detaljer i driftsregnskab udarbejdet af Birgitte.
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6.

Ferieperioder 2015
(Koordinator: Morten Kjær Egebjerg, mobil 24 29 98 22)
Uge (25)-26-27
Uge 28-29
Uge 30-31
Uge 32-33-(34)

+ påske uge 14
+ pinse uge 21
+ efterår uge 42
+ jul

Gunvor
Bjørn
Ulf
Troels

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet INDTIL
VIDERE.
Følgende aftaler er indgået allerede:
Uge 30 Ditte
Uge 31 og 32 Ulf og Elsa
FØLGENDE muligheder for leje findes også:
uge 20 (Kristi himmelfart)
uge 21 (Pinsen) ARBEJDSWEEKEND (22-25. maj)

Ændringer meddeles Morten inden 1. april 2015. MEN GERNE FØR.
Alle kan efter 2. april leje huset i de eventuelle frie uger.
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det IKKE koster 2000 kr. pr uge hvis man ikke kan udleje
en eller begge sine uge, MEN det er vigtig at arbejde på at få udlejet. DET ER DERFOR MEGET
VIGTIGT AT DER MELDES TILBAGE TIL MORTEN OM MAN TAGER SINE UGER ELLER
IKKE.
Vi håber på at også kalenderen på hjemmesiden vil kunne bruges til at orientere sig efter.

7.

Betaling 2015
(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
(til brug ved opgørelse af leje samt indbetalingskort findes i Vraa-mappen (der muligvis snart
står i en ny væghængt hylde i Tabenaklet) OG PÅ HJEMMESIDEN. Skemaet sendes til Birgitte
snarest efter opholdet. Birgitte sender, når i kontakter).

NB
Bidrag blev reguleret i 2014:
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Hver familie gren (4 stk.) betaler hvert år 3.000 Dkr. i bidrag. Beløbet indbetales til Jyske Bank
senest 01.04.15.
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
Facebook side? Vraagruppe….
Ny adresseliste udsendes af Kirsten. Denne og referatet her og vil måske snart kunne findes på hjemmesiden. DET BLIVER INGEMAR DER OVERTAGER VEDLIGEHOLDELSEN AF
ADRESSELISTEN!
Sikkerheden på hjemesiden! Det skal der ses på.
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@gnail.com)

9.1

Arbejdsweekend i Pinsen, uge 21-22, fredag den 22 maj til mandag den 25 maj 2015
OBS Kristi Himmelfart er ugen før (uge 20) AFLYST I ÅR
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 gik det rigtig godt og vejret var ret fint.
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 2015 – Troels
Pinsen 2016 – Gunvor
Pinsen 2017 – Jens (Ulf)
Pinsen 2018 – Birgitte (Bjørn)

Det vil sige at Troels i år skal samle et hold.
Bedste holdstørrelse er erfaringsmæssigt 5-8 mand (m/k).
Troels vil derfor som dette års tovholder, byde velkommen til 2-4 spændende arbejdsdage i Vraa
og forhåbentlig dejlige timer på øen.
Bestyrelsen vil opfordre alle til at byde ind, også den unge generation. Det er hårdt arbejde i
køkken, haven eller med bygninger, men hey - det er sjovt og ikke mindst nødvendigt.
Er der allerede nu nogen der er friske på at blive skrevet på arbejdsholdet nu i år - 2015?
Kontakt Troels på (troels.egebjerg@hotmail.com) eller 2967 3384.
Følgende har givet tilsagn om deltagelse:
T + Kirsten, Jens, Gunvor

VRAA ser gerne at alle familiegrene bliver repræsenteret. Dels fordi det altid vil give 4 eller mere
og dels fordi vi synes at det giver mening at alle er med. (Svenskerne er dog oftere undskyldt).
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Allerhelst ser vi gerne 5-8 mand (m/k) i Pinsen. For så ved vi at der dels bliver rykket på vedligeholdelsen og dels så ved vi at der OGSÅ bliver lavet noget mad.
Arbejdsweekenden er i virkeligheden en fin chance for at besøge Anholt - og så lige i begyndelsen af sommeren.
Der er fri fortæring for alle i Pinsen, massere af sjov og arbejde, selvbetalt rejse (dog kan bestyrelsen finde ressourcer til særligt stillede) og forarbejde (planlægning).
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.
ARBEJDSWEEKENDEN ER AFLYST – VI VIL ARBEJDE PÅ AT FÅ EN GOD DIALOG MED DE
NYE EJERE AF STISHOLM OG SÅ MÅSKE KLARE BESKÆRINGERNE I EFTERÅRET ELLER
NÆSTE ÅR.

10.

Næste møde
Lørdag den 16. januar 2016 hos Jens i Humlebæk.

Driftsregnskab for året i Vraa 2014 er udarbejdet af Birgitte og dateret 07.01.2015 – evt. med efterfølgende revision af bl.a. budget jf. dette referat.

Humlebæk 1. feb. 2015 /Jens Richard Olsen
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