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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 30. marts 2015

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:

Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

L. Godkendelseaf dagsorden.

2. Regnskab 2014 ved HenningJørgensen.

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

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

5. Renoveringen/Helhedsplanen.

6. Status på afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets økonomi. Bent Søgaard og Henning K.

7. Beboerhusets fremtid. Opfølgning på generalforsamlingen.

8. Afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver - fordeling.

9. Eventuelt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat.

Refe rat:

L) Dagsordenengodkendt.
2l Regnskab 2014 ved Henning JØrgensen. Regnskabet gennemgået og underskrevet uden

bemærkninger.
3) Driftschef Kim Dalby orienterede om planerne for renovering af Gildesalen v/Brugsen og nye skilte til

Provst Dreslers Vej, samt renovering af tagene i Sydbyen, maling af opgangene i de renoverede

blokke samt tegninger til ombygning af tidl. BØrnehave, ombygget til lejligheder.
Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

a) Vaskemaskiner er opsat og køreklare på Provst Dreslers Vej 65.

b) Opvaskemaskine til Beboerhuset er monteret og køreklar.

c) "Leve Bo", Bangsbovej L9-23-25 spørger om Vesterport vil sponsorere tre stk. parasoller.

Bevilget.
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d) Der er lidt problemer med parkering af håndværkerbiler på P-pladserne ved Provst Dreslers

Vej. Der er en god dialog omkring problemet.

e) Trappevaskerne kører fortsat fint uden klager.

f) Aftalt markvandring mandag den 4. maj 20L5 kl. L3.00
Formanden orienterede om modtagelse af klager om høj musik samt støjende adfærd.

Oplyste at Gildesalen på v/Brugsen er udlejet 49 gange og Centersalen 11 gange i 2OL4.

Renoveringen/ttelhedsplanen kører planmæssigt. lntet at bemærke til punktet.

Økonomien for Afdelingsbestyrelsen og Beboerhuset gennemgået af hhv. Bent Søgaard og

Henning K. lntet at bemærke og taget til efterretning.
Beboerhusets fremtidige aktivitet blev drøftet. Forskellige forslag fremsat. Vedtaget at

arbejde videre og udsende spørgeskema til beboerne, eW. via Nyhedsbrev om hvad de kunne

tænke sig, huset blev brugt til.
Fordeling af afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver drøftet. Oplæ9, udsendt af formanden, blev

diskuteret. Vedtaget at fortsætte drøftelsen på næste møde.

Under eventuelt nævnte formanden muligheden for en midtvejsfest for beboerne ifm.

renoveringen.
10) Næste møde er mandag den 4. maj 2015 kl. 19.00.

11) Referatet godkendt og underskrevet.
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