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Torsdag den 22. juni var der inviteret til udvalgsmøde på ejendomskontoret. Desværre var
det kun ganske få beboere, der havde taget imod Repræsentantskabets opfordring om at
nedsætte forskellige udvalg, men hvad de fremmødte ikke kunne mønstre i antal kunne de
til gengæld levere i form af entusiasme og idérigdom og en grundlæggende interesse i at
gøre en indsats for samværet og sammenholdet blandt VCHs beboere. Tusind tak for det.
Der blev i løbet af aftenen nedsat en stribe udvalg, som nedenfor kort beskrives. Ønsker
flere at høre mere om eller deltage i udvalgsarbejdet, skal man være så hjertelig velkommen
til at kontakte udvalgene direkte.
Tagudvalg
Som optakt til den udskiftning af taget, som vi står over for om nogle år, vil tagudvalget
undersøge og diskutere de mange ting, vi i den forbindelse skal forholde os til. Selvfølgelig
skal vi som fredet ejendom ikke ændre på vores bærende fredningsværdier, men derfor skal
vi alligevel have undersøgt en lang række ting som isolering, mulig udnyttelse af spidslofterne, genbrugstegl eller nye tegl, undertag eller ej og meget mere. Tidligere store
renoveringsprojekter i ejendommen har vist, at der i en opstartsfase ofte er flere spørgsmål
end svar, og det er derfor tanken, at tagudvalget kan diskutere og ”lukke” af for nogle af de
områder, inden en endelig projekteringsfase igangsættes.
Tagudvalget består pt. af:
Knud Svendsen, 21 22 20 83, knsv.ii@gmail.com
Bastian Skov, 41 23 73 40, 77skov77@gmail.com
Per Svensson, 29 44 42 69, persvensson@outlook.com
Hobbyrumsudvalg
Ideen med et hobbyrumsudvalg er at indrette lokaler (fx fastelavnskælderen), hvor beboerne
kan mødes og være fælles om fx håndarbejde, kortspil, skakspil eller måske computerspil,
kunstmaling, og hvad der ellers måtte være interesse for. Der vil som udgangspunkt være
åbent nogle aftener om ugen, en fast ”lukketid” og en nøgleansvarlig.
Hobbyrumsudvalget består pt. af:
Bastian Skov, 41 23 73 40, 77skov77@gmail.com
Hans Henrik Dahl, 27 63 72 41, hanshenrik55@outlook.dk
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Gårdudvalg
Flere og flere benytter vores gårde til blomster, urter, soldyrkning, kaffeklub, læsehjørne og
meget mere. I gårdene skal der være plads til os alle, og gårdudvalget vil blandt andet se på,
hvordan arealerne kan udnyttes bedst, så der er så mange som muligt, der kan få glæde af
dem.
Gårdudvalget består pt. af:
Heidi Lohse Dahl, 22 87 70 25, heidi-lohse@hotmail.com
Anne-Marie Jacobsen, 61 36 04 43, 1954annemarie@gmail.com
Jan Marx, 35 26 20 19, ejendomskontoret@vch.dk
Store Legedagsudvalg
Tanken er at arrangere en forhåbentlig årlig tilbagevendende begivenhed, hvor børn og
voksne kan lege sammen. Lære hinanden at kende og lære af hinanden. Måske de ældre
beboere kan vise børnene noget om lege fra gamle dage, som ikke bliver leget i dag. Dagen
sluttes af med fællesspisning og aftenhygge i gården.
Store Legedagsudvalget består pt. af:
Heidi Lohse Dahl, 22 87 70 25, heidi-lohse@hotmail.com
Vi siger tak for de gode idéer og initiativer og ønsker udvalgene god arbejdslyst. Forhåbentlig
vil flere beboere melde sig til udvalgene eller nedsætte flere udvalg.
De venligste sommerhilsener
Repræsentantskabet

