
 

 

Fælleshuset Trehøje - Bestyrelsens beretning - Beboermødet 2. oktober 2018 
 

For ret så præcist 10 måneder siden blev den røde løber lagt ud foran indgangen til Trehøje-fælleshuset.  

Fælleshusbestyrelsen kunne endelig, efter flere års arbejde byde indenfor til et flot, ny istandsat fælleshus. Der var 

mødt ca. 50 beboere op fra ”ejerne”: Horsehøj, Sneglebo, Sneglehøj og Troldehøj. 

En lille måned efter, d. 1. december, blev huset så endelig genåbnet for udlejning (efter at have ligget stille i fire år), og 

der var kø på fra første stund hos udlejer Annamaria fra Troldehøj og systemet for bookning via hjemmesiden, som 

hun havde bygget op i samarbejde med Bosj’s digitale afd. Hvordan udlejningen har forløbet fortæller Annamaria selv 

mere om. 

Udlejning af fælleshuset til private arrangementer er en vigtig del af fælleshusets formål, bl.a. fordi det giver 

indtægter til den daglige drift. Mens de fælles aktiviteter og sociale sammenkomster, som huset også giver mulighed 

for: badminton, loppemarked, fastelavn, foredrag og meget andet - kun fantasien (og lokalerne) sætter grænser - de 

opfylder netop det behov som fælleshuset for godt 30 år siden blev bygget til: at fremme fællesskabet for beboerne i 

de fire afdelinger i Trehøje-området. Desværre er der ikke kommet gang i badminton- og bordtennisklub endnu, kun 

billardklubben har i eget lokale været stabil gennem alle år. Om aktiviteterne i årets løb vil Aktivitetsrådet fortælle. 

Fælleshuset skal ledes af en bestyrelse på 8 personer, 2 fra hver bestyrelse i de fire afdelinger. Den har det 

overordnede ansvar for økonomi og retningslinjer for brug af fælleshuset, iflg. den aftale om driften, som blev 

vedtaget i de fire afdelinger i sept. 2016.  

Efter mange travle år hvor bestyrelsen, med skiftende medlemmer - STOR TAK til os alle! - har arbejdet med 

udfærdigelse af Driftsaftalen og senere haft det overordnede ansvar for istandsættelsen af Fælleshuset - og også med 

rigtig mange lavpraktiske gøremål i den forbindelse - har det nu været første år, hvor resultatet af alle anstrengelserne 

skulle afprøves i virkeligheden. Og det fungerer! Der har været meget at holde styr på for alle involverede, og det 

resulterede i et stykke papir: Sådan arbejder bestyrelse, udlejer, økonomiansvarlig, aktivitetsråd, klubber m.m. 

sammen. Og et oplæg om struktur og form på bestyrelsesmøderne blev også vedtaget i årets løb, hvor der i alt er 

afholdt 7 møder. Her har bestyrelsen fungeret med Torben fra Sneglehøj (formand første halvdel), Tine fra Horsehøj, 

Maja og Ingvild (formand sidste halvdel) fra Sneglebo og en kort overgang Mette og Regitze fra Troldehøj, før Johnny, 

Bosj, tog over.  

Der har i årets løb været store og små opgaver undervejs at lave og tage stilling til, som f.eks. kontrakter og 

vedtægter, der skulle udfærdiges; eller: skal Trehøjes fælleshus stå til rådighed for Café Smil? (det endte med et nej 

efter modne overvejelser). Og i den lettere ende f.eks. at udstikkende skruer på stereoanlægget skulle fjernes. Alt er 

ikke nået, dette er jo frivilligt arbejde i en ellers travl dagligdag for alle, så der er fortsat løse ender og noget at lave for 

en ny bestyrelse, som indtil videre består af Tine fra Horsehøj, Kim og Sacha fra Sneglebo, og Johnny fra Bosj, for 

Snegle- og Troldehøj. 

Der har i bestyrelsen selvfølgelig været tæt samarbejde med såvel udlejer, økonomiansvarlig, som aktivitetsråd. 

Annamaria, der for et lille vederlag gør et stort arbejde med at holde styr på udlejningen, at huset fungerer før og 

efter, har snor i rengøring, hjemmeside m.m. STOR TAK til hende. Og til Jeannie fra Troldehøj, som passer på pengene 

i denne sammenhæng.  

Aktivitetsrådet, med Belinda fra Horsehøj i spidsen, er med stor energi gået ”all in” for at skabe og inspirere til 

aktiviteter, og forsøger, i dag, at få oprettet en forening, så der kan søges penge til grej og større aktiviteter. STOR TAK 

til dem. 

Der har heldigvis, og nødvendigvis, undervejs også været et tæt samarbejde med Bosj. Fælleshusets driftsleder, 

Johnny, har været en rigtig god hjælper til mange praktiske løsninger. Og god hjælp har det også været fra Jakob, 

udviklingskonsulent og Søren i Afdelingsøkonomi. 

Fælleshusbestyrelsen v/ Ingvild, Sneglebo 


