
Boli reningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014

kl. 19.00 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: Christian Fischer

Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

L. Godkendelse af dagsorden.

Z. Fotografering af nye medlemmer samt orientering om afdelingens og bestyrelsens

økonomi.

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

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

5. Renoveringen/tlelhedsplanen.

6. Julefesterne.

7. Kommende arbejdsopgaver - beslutning om datoer.

8. Drøftelse af fremtidig anvendelse af børnehavens lokaler.

e. opfølgning på midtvejsmødet.

10. Regnskabsrapport. 3. kvartal.

11. Eventuelt.

12. Dato og dagsorden for næste møde.

13. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2l Fotografering af de nye bestyrelsesmedlemmer ved Henning JØrgensen.

3) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

. Tilbud fra håndværkerafdelingen på 3 stk. cykelskure på Bangsbovej. Overslagspris kr.

35.000 lncl. moms. Tilbuddet godkendt af bestyrelsen.

Evt. afbud tilformanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk



Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

. Juletræerne ankommer ca. den 24. november.
e Låsecylinderen ved vaskepladsen P. D. Vej 53a, kan ikke kodes om. De nøgler, der

benyttes i Sydbyen, kan derfor ikke bruge til denne vaskeplads. AH undersØger om det
kan kobles på vaskekortet.

o Vagtordningen er d.d. overgået til viceværterne.
o Efter skybruddet den 15. og 16. oktober, er der opstået følgende skader:

Der er kommet slagregn ind ved L. P. Houmøllers Vej 36 og 140.

På P. D. Vej 31, 3.V, og i vaskehuset på P. D. Vej 1 er der også kommet regn ind.
o Der er opsat et32" TV i gæsteværelse nr. 1 med en digital stueantenne.

I gæsteværelse nr. 2 bliver der i denne uge opsat et tilsvarende W.
o Græsklipningen er slut for denne sæson.
. Trappevaskningen overgår til en gang om ugen i vinterhalvåret.
o Belysningen på boldbanen bliver reguleret. Strandby el bliver kontaktet af AH.

4l Formanden orienterede om diverse henvendelser og ansøgninger.

5) Renoveringen/Helhedsplanen. Der afholdes infomØde for beboerne onsdag den 5.

november kl. 16.00. HK, SM og HP fra bestyrelsen deltager.
6) Juletræsfesten gennemgået med fordeling af opgaver. Udsendelse af indbydelse med

tilmelding i starten af uge 46.

7l Kommende arbejdsopgaver er datosat.
8) Den fremtidige anvendelse af den nedlagte børnehave blev drøftet. Besigtigelse

mandag den 1. december kl. 17.00. I samme omgang bliver gildesalen i nabobygningen

også besØgt.

9) Formanden redegjorde kort om forløbet af midtvejsmødet for de best.medlemmer,
der ikke kunne deltage i dette møde.

10) Regnskabsrapport. 3. kvartal er blevet gennemgået af Vesterports økonomichef,
Henning JØrgensen.

11) Efter forespørgsel fra Jan Kleving, afd. 6, Engparken, har vi lavet et opslag på vores

hjemmeside om et forestående loppemarked i deres afdeling.
L2) Næste møde er mandag den 1. december 2Ot4 kl. 19.00.
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Evt. afbud tilformanden på tlf. 2064 507L eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


