
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmØde tirsdag den 5. oktober 2OL4

kl. 17.30 i mødelokalet, L. P. HoumØllers Vej 52-54.

lndkaldte: Bent Søgaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Henning Kraglund, Erik Madsen,

Søren Stig Meyer, Elsebeth Rasmussen, Christian Fischer og Henrik Persson.

Afbud: Henning Kraglund og Elsebeth Rasmussen

Referent: Henn ing Conradsen

Dagsorden:

L. Godkendelse af dagsorden.

2. Nyt fra driften og henvendelser fra beboerne ved Anders Hansen.

3. tnformationer til de nyvalgte medlemmer og suppleanter.

4. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ansøgninger fra beboerne.

5. Renoveringen/Helhedsplanen.

6. Evaluering af markedsdag ved Dagli'Brugsen, beboermødet og Ioppemarked i

Beboerhuset.

7. Strategiplan.

8. Kommende arbejdsoPgaver.

9. Regnskabsrapport- 1. halvår.

10. Eventuelt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.

12. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

Ha n ne Chri stia nsen. Formand

Refe rat:

Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail'dk
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1) Dagsordenengodkendt.
2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

o Der kom en dreng til skade den IL. september. Han legede omkring et arbejdshegn med en

nabo, og i den forbindelse væltede hegnet ned over drengen, som kom lettere til skade.
o Har indhentet tilbud på tre galvaniserede cykelskure. Afuenter svar.
o Har modtaget ansøgning om at fjerne vægge i en lejlighed på 1. sal på Provst Dreslers Vej.

Bestyrelsen har godkendt ansøgningen.
o ForsØg med Led-belysning i opgangen på Bangsbovej nr. 34. Der er sat tre forskellige

stØrrelser op. Der kan p.t. ikke monteres led-pærer i parkbelysningen, der kræver

kviksølvpærer.
o Vedr. knallert/motorcykel parkeringsplads ved P. D. Vej 75. Skilt er opsat.
o Juletræer er bestilt.
o Der er ved at blive klargjort 8 stk. lejligheder til genhusning ifm. renoveringen.
o Der er bestilt stærefuglekasser hos Produktionsskolen til opsætning på "Kærlighedsstien".

Det er stien, der går fra Leve Bo og ned til Sydbyen.
o Der er opsat bænke på "Kærlighedsstien".
o Trappevask. Fungerertilfredsstillende.
o Græsklipning. Fungerer tilfredsstillende.
o Der er kommet en henvendelse fra viceværten på Bangsbovej gående på at finde et nyt sted

til parkering af campingvogne. Der er manglende plads ifm. snerydning, og det kan være

svært at komme frem til den bageste blok for redningskøretøjer.

3) Formanden orienterede de nyvalgte medlemmer og repræsentanter om bestyrelsesarbejdet,
og nævnte herunder bl.a. vores tavshedspligt.

4l Formanden oplyste, at der ikke var modtaget henvendelser fra beboerne siden sidst.

5) Renoveringen/Helhedsplanen. Der ophænges planer i de respektive udhængsskabe og

vaskerier itakt med at de offentliggøres fra NCC.

6) Vores deltagelse ved Dagli' Brugsens markedsdag var positivt. Vi fik nogle nye medlemmer i

Vesterport på den konto. Beboermødet forløb planmæssigt og i god ro og orden.
Loppemarkedet i Beboerhuset forløb godt, og var en succes. Vi overvejer at afholde
loppemarked igen til næste år.

7l Strategiplanen, der skal drøftes på repræsentantskabets midtvejsmøde, er blevet drøftet.
8) Afdelingens julearrangement er blevet drøftet, og i den forbindelse skal vi have udgivet et

Møllenyt med tilmelding og pris til arrangementet.
9) Pkt. er udgået.
10)lntet at bemærke til punktet.
11)Næste møde er mandag den 3. november 2014 kl. L9.00.

12) Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud tilformanden på tlf. 2064 5071eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


