Væksthusets venner
Møde 5. december 2017

Der kan findes mere
information om Væksthuset og vennerne
på www.bordinglokalraad.dk/om bording/væksthuset
Cirka 10 personer var mødt frem til mødet, som var det
fjerde møde i Væksthusets Venner.

1.

Brud på reglementet i Væksthuset

Mødet var indkaldt som opfølgning på de problemer, der har været i Væksthuset i den seneste tid.
Problemerne har bestået i brud på Væksthusets reglement herunder afholdelse af dagsfester med
manglende oprydning, svineri med øl, øldåser, cigaretskodder, opkast, vandalisering af solsystemapparatet, rygning mv.
Birgit bød velkommen og spurgte: ”Hvordan kommer vi videre med Væksthuset, som det er tænkt?”.
Henrik og Jeanette er inviteret som kommunens repræsentanter, men kunne ikke deltage. Henrik har sendt
en mail med forslag.

Beskrivelse af situationen
Der er nogle mistænkte i forhold til den ballade, der har været – men der er ikke taget kontakte til disse af
forskellige årsager.
Ifølge de observationer, der er gjort, er det sandsynligvis nogle unge på scootere, der står for balladen.
Det foregår nok typisk allerede fra om eftermiddagen.
Alkohol er ikke forbudt – det er mest svineriet, der er et problem.

Løsningsforslag
Det er nok ikke en god idé, at lægge det på Vision Bording, fordi debatten hurtigt tager overhånd.
Åbningstider blev drøftet, men det vil være ærgerligt at skulle have huset aflåst.
Det kræver et stort tidsforbrug af væksthusvægterne, hvis aflåsning skal ske hyppigere. Måske vil
cykelklubben deltage som væksthusvægtere.
Kan ungdomsskolen kontaktes, så de kan forklare reglerne? Birgit vil gerne tage fat i dem.
Brev ang. regler til oplæsning for 10. klasse. Men vil det have nogen effekt?
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Overvågning? Private kan foretage videoovervågning kan efter skiltning og tilladelse fra politiet – hvad siger
kommunen. Det kan nok lade sig gøre.
Der var stemning for at vælge den løsning.
Birgit snakker med kommunen og undersøger pris og teknik.
Måske vil cykelklubben bidrage til finansiering af overvågningsudstyr.
Skal der ophænges en spand og klud til at aftørre borde? Birgit opsætter.
Andre forhold
Der skal snart være 1-års gennemgang af Væksthuset. Birgit har bedt om at deltage.
Der er næsten for mange bøger i biblioteket – måske vil Kirsten rydde op i det?

Birgit holder os orienteret på mail.

Skulle andre have lyst til at deltage, er de meget velkomne. Kontakt Birgit Linaa Pedersen,
birgitlinaa@gmail.com

Kim Rune Christensen
referent
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