
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4 
 

Evt. afbud: 5052 4031 eller på hamope@hotmail.com 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 14. marts 2013, kl. 

19.00, i mødelokalet L.P. Houmøllersvej 52 – 54 

Indkaldte: Bent Søgaard, Stinne Engholm Jensen, Hanne Christiansen, Trine Lauridsen, Heidi 

Jensen, Pernille Normann, Henning Conradsen, og Lis Schmidt.  Afbud: Stinne, Hanne C. 

Referent: Henning Conradsen 

Gæster: Driftschef Kim Dalby og lokalinspektør Anders Hansen.  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Nyt fra driften  

3. Formandens beretning. 

4. Nyt fra HUSET. 

5. Evaluering af fastelavnsfest. 

6. Informationer til beboere, der ikke er på Internettet. 

7. Henvendelser fra beboere. 

8. Næste nyhedsbrev. 

9. Bestyrelsen. 

10. Forslag til dagsorden til næste møde, tirsdag d.  

11. Evt. 

12. Godkendelse af referat 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Møller Pedersen 
Formand   
 
 
 
 



Boligforeningen Vesterport, Afd. 4 
 

Evt. afbud: 5052 4031 eller på hamope@hotmail.com 

 

Referat: 

 

1. Dagsorden godkendt. 
2. Anders Hansen: Ny vaskemaskine på Bangsbovej, cykelskur på Birketoften. Hjertestarter 

opsat ved L.P. H-vej 54 med info i opgange, vaskerum og gildesal om hvor hjertestarter 
sidder. Der er udbedret en del fugtskader. Vedtaget at elstik til motorvarmer på 
handicapbil opsættes for pågældendes regning. Der er bestilt ny dør til børnehaven, der 
vender mod nord. Der er bestilt ny branddør til kælderen på Birketoften (brandsyn). Der er 
bestilt 50 stole til gildesalen i Sydbyen. De overskydende pæneste kommer op til gildesalen 
ved Brugsen. Ved trivselsmøde i Sydbyen var fremkommet tre forslag: et om opsætning af 
P-skilt (henvist til beboermøde), et om opsætning af chikaner pga. knallertkørsel på stierne 
samt et om udskiftning af nedslidte postkasser. Beboerne kontakter deres viceværter vedr. 
postkasserne. 

3. Orientering om samarbejdsmøde og organisationsbestyrelsesmøde. Grundkursus for nye 
afd.medlemmer. Der deltager Lis Schmidt, Hanne Christiansen og Henning Conradsen. 
Invitation til kommende repræsentantskabsmøde er udsendt. Fr.havn kommune har 
godkendt skema A ifm. helhedsplanerne i Mølleparken og Engparken.  

4. Vibeke er stoppet i husrådet. 
5. Fastelavnsfesten var en stor succes. 
6. Beboere der ikke har internet, kan orienteres ved at ophænge referater i vaskehusene og 

kommende opslagsskabe samt indgangspartiet i ældrecenteret. Mappe med referaterne er 
tilgængelig i beboerhuset. Referater kan afhentes i administrationen. 

7. En beboer ønskede børneafskærmning opsat på altan på 3. sal. Bestyrelsen enige om, at 
eneste acceptable løsning er klart plexiglas. 

8. Udsendelsen skal afstemmes med udsendelsen af beboerbladet. Forslag til brevet/bladet: 
Husdyrreglementet gentages. Opfordring til at benytte beboerhuset.  

9. Pernille er tilbage efter orlov. Henrik har trukket sig fra bestyrelsen pr. 6. marts 2013. 
Henrik er erstattet af 1. suppleant Trine Lauridsen samme dato. 

10. Næste møde er tirsdag den 2. april. 2013 kl. 19.00. Nyt fra driften. Gennemgang af 
lejekontrakter for gildesalen. 

11. Intet at bemærke. 
12. Referatet er godkendt og underskrevet. 

 


