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Fælleshuset Trehøje - Beboermødet 2018 

Referat af mødet afholdt d. 2. oktober kl. 19-21 (inkl. Stiftende generalforsamling 

for foreningen Aktiviteter i Fælleshuset Trehøje) 

Ordstyrer: Karen Marie Larsen (Sneglebo) 

Referent: Maja Trampe (Sneglebo) 

Tilstede: 22 beboere fra hele Trehøjeområdet, samt udviklingskonsulent Jakob Murning fra Bosj 

 

Velkomst ved Ingvild Alnæs (Sneglebo), fungerende formand, som indledte med at præcisere, at dette ikke 

er et afdelingsmøde, som vi kender det (med valg af bestyrelse og vedtagelse af budget osv.), men et 

hyggeligt beboermøde, der en gang årligt skal informere beboerne i området om hvad der er sket og sker i 

fælleshuset, og hvor beboerne kan komme med inspiration og ideer tilbage. Det er vigtigt at Fælleshuset 

bruges, ”det er vores alles hus”, der går ca. 120 kr. af vores månedlige husleje, for at vi både kan ”leje det 

og lege i det”.  

Trehøje-bestyrelsens årsberetning blev derpå aflagt af den fungerende formand, som beskrev bl.a. 
formålet med fælleshuset, som allerede, da det blev bygget for mere end 30 år siden, var at fremme 
fællesskabet for beboerne i ”de fire høje” med sociale sammenkomster og fælles aktiviteter. Men også at 
udlejning af fælleshuset til private arrangementer var en vigtig del af formålet, bl.a. fordi det ville give 
indtægter til den daglige drift. Således også i dag. Beretningen kan læses på Trehøjes hjemmeside 
https://bosj.dk/media/487814/faelleshusbestyrelsens-beretning-2018.pdf  
 

Årsberetning fra udlejer, Annamaria Carlsen, blev derefter fremlagt: 

1. december 2017 åbnede fælleshuset for udlejning mod betaling (private arrangementer), og det går rigtig 

godt med lidt mere end 1 udlejning i måneden, så der indtil nu har været 12 udlejninger, og 3 af dem var 

ekstern udlejning (til dobbelt pris). De mest aktive måneder var maj og juni (konfirmationer m.m.). 5 

udlejninger var med tilkøbt rengøring, 7 gjorde selv rent. Derudover sker der rengøring udefra typisk 1 gang 

om måneden, fortrinsvis efter større beboerarrangementer. 

Halvdelen af udlejningerne var for 48 timer (dobbelt pris). Eksterne udlejninger giver også dobbelt indtægt. 
Foreløbig booket 3 tider i 2019 i april-maj og 1 i 2020. Det er blevet budgetteret med 30 udlejninger om 
året (ud i fra tidligere erfaringer). 
Vilkårene er som den gang: Plads til mange, men faciliteter begrænsede (udendørs arealer, opbevaring, 
beliggenheden tæt på naboer, som gør det vigtigt med husorden, bl.a. med rygning kun i gårdhaven).  
Vi startede op med et nyt køkken og nyslebne gulve, men har stadig lidt ønsker til inventar, som rengøring af 
stole, udskiftning af dampovn, supplement til køkkenudstyr, at optimere opbevaringspladsen. 
 
Aktivitetsrådet afgav derefter sin årsberetning, med omtale af de mange arrangementer, der allerede var 

blevet afholdt: foredrag, fastelavn, håndarbejdscafé, ugentlig fri leg for børn og voksne m.m.m. Og gjorde 

opmærksom på at brug af huset jo er gratis, når det er arrangementer, der er åbne for alle beboere i 

Trehøje-området. Og opfordrede til at flere beboere selv får lyst til at arrangere noget i fælleshuset, hvor 

Aktivitetsrådet evt. vil støtte op og hjælpe.  

En ansøgning til Nordea-fonden om bidrag til legeredskaber for børn og voksne, havde givet 21.770 kr., 

med overrækkelse af pengene d. 30. oktober. 

Hele beretningen kan ses på Trehøjes hjemmeside: https://bosj.dk/media/487813/beretning-fra-

aktivitetsraadet-for-trehoeje-faelleshus-2018.pdf 
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Jakob Murning fra Bosj tog så ordet og mindedes det store møde i april 2016, hvor mange beboere var 

mødt op, og var kommet med mange gode ideer til hvad fælleshuset kunne bruges til. Han kunne se at der 

var sket mange gode tiltag det sidste år, og mange gode aktiviteter i huset. Håbet på endnu mere fremover. 

 

Valg af aktivitetsråd 

Genvalg og nyvalg, hvorefter Aktivitetsrådet nu består af: Karen Marie Larsen (Sneglebo), Lise Charlotte 

Sørensen (Sneglehøj), Rehne Breum, Belinda Kolind og Michelle Bengtson (Horsehøj), samt fra Troldehøj 

Bodil Jakobsen og Jan Frederiksen (formand for billardklubben) 

 

Så afsluttedes Beboermødet, der gik over til at blive: 

Stiftende generalforsamling for foreningen Aktiviteter i Fælleshuset Trehøje  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Karen Marie Larsen (Sneglebo) og referent: Maja Trampe (Sneglebo) 

 

2. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse, som er at styrke fællesskabet, fremme sundhed, få 

mulighed for endnu flere aktiviteter i huset. Der kan søges blandt andet til en legeplads i Horsehøj. Der skal 

indkaldes til en workshop, Aktivitetsrådet støtter op d. 30/10 fra kl. 19-20. Har kig på en ansøgning til 

Realdania-kampagnen Underværker. Aktiviteter ikke kun i fælleshuset, men også rundt om i Trehøje-

området. 

 

3. Godkendelse af vedtægter 

Vedtægterne godkendes enstemmigt med 22 stemmer. (Kan ses på Trehøjes hjemmeside 

https://bosj.dk/media/487907/vedtaegter-for-foreningen-aktiviteter-i-faelleshuset-trehoeje.pdf) 

 

4. Valg af foreningens bestyrelse 

Bestyrelsesmedlemmer er Aktivitetsrådet (se ovenfor i Beboermødets referat). Aktivitetsrådet konstituerer 

sig selv. 

5. Eventuelt 

Aktivitetsrådet roses. 
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